
COMPACT
ASSORTIMENT 
UITVLAKMORTELS 



32

EEN UITVLAKMORTEL VOOR 
ELKE KLUS
Van eenvoudige verwerkbare uitvlakmortel tot super gladde fijnpleister; met het 
assortiment cementgebonden uitvlakmortels van Mapei ben je goed voorbereid voor 
elke klus.

Altijd goed
Weet je niet precies wat je gaat aantreffen 
op je volgende klus? Van universele 
en vezelversterkte uitvlakmortel,   
oersterke, spierwitte renovatiemortel tot  
fijnpleister. Met het assortiment 
cementgebonden uitvlakmortels van 
Mapei zit je altijd goed. De mortels in 
dit assortiment zijn ontwikkeld in het 
Mapei labaratorium, uitvoerig getest 
en geschikt voor gebruik binnens- en 
buitenshuis. 

Echt alles
Om je nog beter voor te bereiden op de klus, 
heeft Mapei ook diverse voorstrijkmiddelen 
voor gebruik binnens- en buitenshuis voor 
zuigende en niet zuigende ondergronden. 
Klaar voor de eindafwerking? Met onze 
muurverven, gevelcoatings, tegellijmen, 
voegmortels en kitten heb je wat je als 
stukadoor of afbouwbedrijf nodig hebt. 
Echt alles!

Goed voorbereid 
voor elke klus
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Planitop Renderflex 
Planitop Renderflex is een cementgebonden, vezelversterkte 
uitvlakmortel. De universele en flexibele stucmortel kan 
nagenoeg over elke ondergrond, is met één laag klaar voor de 
eindafwerking en droogt scheurvrij op in 6 - 12 uur. 

Eigenschappen:
• Voor wanden binnen- en buitenshuis   
• Laagdiktes van 1 tot 30 mm 
• Handmatig en machinaal verwerkbaar
• Kleur grijs
• Hoog rendement met 1,2 kg/m² per mm
• Verwerkingstijd ca. 40 minuten
• Verpakking 20 kg PE zak

Planitop Fast 330
Planitop Fast 330 is een cementgebonden, vezelversterkte 
uitvlakmortel, die met name geschikt is voor betonnen 
ondergronden. Deze stucmortel hardt zelfs in grote laagdikten 
zeer snel uit. 

Eigenschappen:
• Voor wanden binnen- en buitenshuis   
• Laagdiktes van 3 tot 30 mm 
• Kleur grijs
• Rendement van 1,45 kg/m² per mm
• Zeer lage VOS emissie
• Verwerkingstijd ca. 20 minuten
• Verpakking 25 kg PE zak

UITVLAKMORTELS
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UITVLAKMORTELS

Planitop RasoMax 
Planitop Raso Max is waterdichte, vezelversterkte 
renovatiemortel op basis van kalk/cement. Deze oersterke, 
spierwitte stucmortel, heeft een bijzonder sterke aanhechting en 
hecht zelfs op kunststof coatings. 

Eigenschappen:
• Voor wanden binnen- en buitenshuis   
• Laagdiktes van 2 tot 10 mm
• Kleur wit
• Rendement van  1,45 kg/m² per mm
• Verwerkingstijd ca. 60 minuten
• Verpakking 25 kg zak

Planitop 560
Planitop 560 is een fijnpleister op basis van kalk/cement met een 
zeer fijne textuur, voor een super gladde eindafwerking. Deze 
fijnpleister vloeit fantastisch en verwerkt heel makkelijk. 

Eigenschappen:
• Voor wanden binnen- en buitenshuis   
• Laagdiktes van 0 tot 2 mm 
• Kleur wit
• Rendement van 1,1 kg/m² per mm
• Zeer makkelijk verwerkbaar
• Verwerkingstijd ca. 2 uur
• Verpakking 20 kg zak



98

Eco Prim Grip Plus
Om niet of onvoldoende zuigende wanden binnen en buiten 
voor te bereiden voor pleisterwerk op basis van cement en kalk, 
gebruik je Eco Prim Grip Plus.

Eigenschappen:
• Voor wanden binnen- en buitenshuis  
• Voor niet of onvoldoende zuigende ondergronden
• Universeel
• Gebruiksklaar
• Zeer lage VOS emisie

PRIMERS

Eco Prim T Plus
Om zowel zuigende als niet zuigende wanden binnen voor te 
bereiden voor pleisterwerk op basis van cement, gebruik je Eco 
Prim T Plus.

Eigenschappen:
• Voor wanden binnenshuis  
• Voor zuigende en niet zuigende ondergronden
• Universeel
• Zeer lage VOS emisie
• Op acrylbasis

Primer 3296
Om zuigende wanden buiten voor te bereiden voor pleisterwerk 
op basis van cement, gebruik je Primer 3296.

Eigenschappen:
• Voor wanden buitenshuis  
• Voor zuigende ondergronden
• Werkt verstevigend en stofwerend
• Op acrylbasis
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Mapei Nederland
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. 
Vanaf deze centrale plek in Nederland 
bedienen wij de Nederlandse markt met 
duurzame oplossingen voor woning- 
en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel 
erfgoed, hospitality- en retailsector, 
industrie, infrastructuur, sport, openbare 
ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die 
men terugvindt in gevels, balkons, galerijen, 
vloeren, wanden, badkamers, (groot)
keukens en andere toepassingen. Complete 
systemen waarin beproefde producten 
optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor 
kwaliteit kan worden gewaarborgd en 
faalkosten verminderd. Totaaloplossingen 
voor de bouw noemen we dat.

TOTAALOPLOSSINGEN  
VOOR DE BOUW

Verbinden, versterken en 
beschermen
Tegellijmen, kitten, voegen, producten 
voor betonreparatie en -bescherming, 
waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden 
oplossingen die verbinden, versterken én 
beschermen. Maar we doen meer. Naast 
de technische support die wij geven 
voor, tijdens en na een project, delen wij 
ook onze kennis met de voorschrijvende 
markt en uitvoerende partijen in de vorm 
van productpresentaties en trainingen. 
Zo verbinden, versterken en beschermen 
we niet alleen met onze systemen, maar 
ook in de relatie met onze partners.

Een wereldwijd 
netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het 
internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met 
dochterondernemingen verspreid over Europa, 
Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is 
binnen de bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk 
van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk en 
een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt 
en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar 
producten en systemen die over de hele wereld 
succesvol worden toegepast.   

Mapei als projectpartner 
Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. 
Zo zijn er voor een groot aantal producten EPD`s 
(Environmental Product Declarations) opgesteld, 
bieden we ondersteuning in de ontwerpfase met 
BIM, BREEAM en LEED, maar hebben we ook onze 
eigen bestekservice. Hierdoor is Mapei in staat 
op te treden als volwaardig gesprekspartner voor 
projectontwikkelaars en andere voorschrijvende 
instanties. Eén projectpartner van fundering tot dak. 

Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de 
bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering 
tot dak altijd wel een oplossing voorhanden. 



Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
mapei.nl
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