
Planitop Fast 330

Planitop Fast 330
Rychletvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka na bázi cementu

s obsahem vyztužujících vláken určená na stěny a podlahy v interiéru
i exteriéru pro tloušťky vrstvy od 3 do 30 mm

• vyztužení vlákny pro variabilní tloušťky od 3 do 30 mm
• snadná zpracovatelnost, a to i při větších
 tloušťkách vrstvy
• vhodný pro aplikace v interiéru i exteriéru při 
 vyrovnávání dna a stěn bazénů, lokálních prohlubní
 a nerovností na fasádách, úprava spádů na terasách
 a balkonech
• úprava podkladu před následným lepením
 keramických obkladů a dlažeb již 4 hodiny
 po aplikaci*
• použití před aplikací hydroizolačních stěrek typu
 Mapelastic nebo Mapegum WPS již 24 hodin
 po vyrovnání podkladu*
• dodávaný ve speciálních polyetylénových
 vakuovaných pytlích, které umožňují skladování
 výrobku v exteriéru a zajišťují  dokonalé uchování jeho
 vlastností
• vysoká úroveň povrchové úpravy

*při teplotě +20°C

Vodonepropustnývakuovaný
pytel
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Planitop Fast 330
Rychletvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka na bázi cementu s obsahem vyztužujících 

vláken určená na stěny a podlahy v interiéru i exteriéru pro tloušťky vrstvy od 3 do 30mm.

Vyrovnání nášlapné plochy 
přístupového schodiště do bazénu

Vyrovnání nepravidelností hliníkovou latíVyrovnání svislé betonové stěny

• Používá se k vyrovnání stěn a dna bazénu, vytvoření 
 spádovaných ploch na terasách a balkonech, na lokální
 opravy, prohlubně a dorovnání ploch do svislé roviny
• Pro vyrovnání starých dlažeb z keramiky na terasách 
 a balkonech po aplikaci výrobku Eco Prim Grip
• Umožňuje pokládku keramiky již po 4 – 5 hodinách
 a aplikaci hydroizolačních stěrek po 24 hodinách
• Díky rychlému průběhu vytvrzení je zvláště vhodný 
 pro použití při nízkých teplotách a v situacích, kdy je 
 na dokončení prací nedostatek času
• Nové polyetylénové balení zajišťuje bezpečnou
 ochranu proti atmosférickým vlivům jako je déšť
 a vlhkost a zaručuje dokonalé uchování výrobku 
 i v případě, kdy je vystavený nepříznivému počasí.

Příklady použití
Rychlé vyrovnání a úpravy vodorovných i svislých povrchů 
(např. betonových schodišť), lokální opravy omítek nebo 
cementových potěrů, opravy a vytváření spádových ploch
na terasách nebo balkonech, a to již několik hodin po apli-
kaci, opravy povrchů před pokládkou keramiky nebo přírod- 
ního kamene, aplikací hydroizolační stěrky nebo před aplikací 
probarvených povrchových úprav.
Díky rychlému vytvrzení a vývoji mechanické pevnosti je 
ideální pro přípravu stěn a dna bazénů před následnými 
aplikacemi.
Je možné ho použít na podklady na bázi cementu,
na cihlové zdivo, izolační dřevovláknité cementové panely 
(heraklit). Po předchozím ošetření Eco Primem Grip, je také 
vhodný na zbytky cementových lepidel, stávající obklady 
a dlažby z keramiky nebo přírodního kamene nebo na 
terazzovou dlažbu. 

Technické vlastnosti
Specifi kace výrobku a údaje pro použití

Barva: šedá

Maximální zrnitost
kameniva (EN 1015-1): 1 mm

Přípustná teplota při zpracování: +5°C až +35°C

Minimální aplikační tloušťka vrstvy: 3 mm

Maximální aplikační tloušťka vrstvy: 30 mm

Funkční vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech
(EN 1015-11): ≥ 20 MPa kategorie CS IV

Přídržnost zatvrdlých malt pro vnitřní
a vnější omítky ke zdivu (EN 1015-12): ≥ 1,5 MPa typ porušení (FP) = B

Koefi cient kapilární absorpce vody 
(EN 1015-18): Kategorie W 2 (≤ 0,20)

Koefi cient propustnosti vodních par 
(EN 1015-19): 10 μ

Součinitel tepelné vodivosti
(10, dry)(EN 1745): 0,85 W/m•K°

Reakce na oheň (EN 1745): Třída E

Balení: pytle 25 kg

Spotřeba: cca 13 kg/m2 a cm tloušťky vrstvy

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
AEPORUE

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998- 1EN 998- 1 EN 1504-2

Vyhlazení podstupnice přístupového schodiště do bazénu

EN 1504-2EN 998-1


