Linha Planitop
PRODUTOS PARA A COSMÉTICA DO BETÃO

Barramentos para

todo o tipo de suporte

Linha Planitop
A vasta gama de suportes presentes na construção tais como rebocos
tradicionais e pré-misturados “frescos” ou “curados”, elementos em
betão, revestimentos plásticos, pastilhas de vidro e grés porcelânico
em ambientes sejam interiores como exteriores, muitas vezes requerem
ser regularizados antes da decoração final com tintas ou revestimentos
sejam minerais ou sintéticos.
Os barramentos da Linha Planitop, especificamente desenvolvidos
pela MAPEI, de base cimentícia e à base de cal cimento, desempenham
esta função; de facto, graças à sua composição, são caracterizados por
um elevado poder adesivo para qualquer tipo de suporte que, combinado
com uma ótima trabalhabilidade, tornam estes produtos capazes de
satisfazer todas as exigências da aplicação.
Os barramentos da Linha Planitop, consoante a sua textura fina
ou grossa, determinam o aspecto estético das superfícies tratadas,
permitindo obter acabamentos lisos ou areados respondendo aos
diversos pedidos dos profissionais mais exigentes.
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Cimentícia

Cal – cimento
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Planitop 200
Barramento cimentício
hidrófugo de textura
areada fina para betão,
revestimentos plásticos,
vidrados e porcelânicos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada fina de elementos em betão, rebocos
cimentícios e em argamassa bastarda, pinturas velhas à base de
quartzo, acabamentos plásticos com efeito “areado”, revestimentos em
pastilha de vidro ou em grés porcelânico, em interiores e exteriores.

Classificação do produto:

Planitop 200 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificado segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

0,4 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

02

EN 998-1

> 20 MPa
≥ 2 MPa
Categoria W 2

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,3 kg/m2
(por mm de espessura)

Planitop 207
Barramento cimentício
hidrófugo de textura
areada média para betão,
revestimentos plásticos,
vidrados e porcelânicos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areado média de elementos em betão, rebocos
cimentícios e em argamassa bastarda, pinturas velhas à base de
quartzo, acabamentos plásticos com efeito “areado”, revestimentos em
pastilha de vidro ou em grés porcelânico, em interiores e exteriores.

Classificação do produto:

Planitop 207 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificado segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

EN 998-1

0,7 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

> 25 MPa
> 2 MPa
Categoria W 2

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,5 kg/m2
(por mm de espessura)
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Planitop 210
Barramento cimentício
hidrófugo de textura
areada fina para betão e
revestimentos plásticos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada fina, de elementos em betão, rebocos
cimentícios e em argamassa bastarda, pinturas velhas à base de
quartzo, acabamentos plásticos com efeito “areado”, em interiores e
exteriores.

Classificação do produto:

Planitop 210 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificado segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

0,4 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):
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EN 998-1

> 16 MPa
≥ 1 MPa
Categoria W 2

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,3 kg/m2
(por mm de espessura)

Planitop 217
Barramento cimentício
hidrófugo de textura
areada grossa para
betão e revestimentos
plásticos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada grossa, de elementos em betão, rebocos
cimentícios e em argamassa bastarda, pinturas velhas à base de
quartzo, acabamentos plásticos com efeito “areado”, em interiores e
exteriores.

Classificação do produto:

Planitop 217 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificadao segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.
Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

EN 998-1

1 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

> 16 MPa
≥ 1 MPa
Categoria W 2

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,3 kg/m2
(por mm de espessura)
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Planitop 510
Barramento cal-cimento
com textura areada fina
para rebocos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada fina de rebocos tradicionais irregulares
ou pré-misturados, em interiores e exteriores, sobre suportes “frescos”
ou “curados” antes da decoração com pintura ou revestimentos sejam
minerais ou sintéticos de espessura fina.

Classificação do produto:

Planitop 510 está classificado segundo a norma europeia EN 998-1
como argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa
para uso geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS II.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

0,4 mm
3 mm

Características prestacionais
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Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 1015-11):
Aderência ao suporte
(reboco)
(EN 1015-12):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

≥ 0,5 N/mm2 modo de
rotura (FP) = B

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,3 kg/m2
(por mm de espessura)

Categoria CS II
(de 1,5 a 5,0 N/mm2)

Categoria W 0

EN 998-1

Planitop 517
Barramento cal-cimento
com textura areada
grossa para rebocos.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada grossa de rebocos tradicionais irregulares
ou pré-misturados, em interiores e exteriores, sobre suportes “frescos”
ou “curados” antes da decoração com pintura ou revestimentos sejam
minerais ou sintéticos de espessura fina.

Classificação do produto:

Planitop 517 está classificado segundo a norma europeia EN 998-1
como argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa
para uso geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS III.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

EN 998-1

1 mm
3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 1015-11):
Aderência ao suporte
(reboco)
(EN 1015-12):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

≥ 0,5 N/mm2 modo de
rotura (FP)=B

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,3 kg/m2
(por mm de espessura)

Categoria CS III
(de 3,5 a 7,5 N/mm2)

Categoria W 1
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Planitop 530
Barramento cal-cimento
de textura areada fina
para rebocos e betão.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada fina de elementos em betão irregular e
de rebocos tradicionais irregulares ou pré-misturados, em interiores e
exteriores, sobre suportes “frescos” ou “curados” antes da decoração
com pinturas ou revestimentos sejam minerais como sintéticos de
espessura fina.

Classificação do produto:

Planitop 530 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificado segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.
Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

0,4 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):
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EN 998-1

> 6 MPa
≥ 1 MPa
Categoria W 0

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,25 kg/m2
(por mm de espessura)

Planitop 540
Barramento cimentício
hidrófugo de textura
areada fina para rebocos
e betão.

Campos de aplicação:

barramento de textura areada fina de elementos em betão irregular e de
rebocos “curados”, seja no interior como no exterior, antes de proceder
à decoração com pinturas ou revestimentos sejam minerais como
sintéticos de espessura fina.

Classificação do produto:

Planitop 540 responde aos requisitos requeridos na EN 1504-2
revestimento (C) segundo os princípios MC e IR (“Sistemas de proteção
da superfície em betão”) e está classificado segundo a EN 998-1 como
argamassa de regularização de uso geral tipo GP (“Argamassa para uso
geral para rebocos interiores/exteriores”) da categoria CS IV.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco ou cinzento

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

EN 998-1

0,4 mm
EN 1504-2

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 12190):
Aderência ao betão
a 28 dias
(EN 1542):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

15 MPa
> 1 MPa
Categoria W 2

Embalagens:

sacos de 25 kg

Consumo:

cerca de 1,2 kg/m2
(por mm de espessura)
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Planitop 560
Barramento cal-cimento
de textura finíssima para
rebocos.

Campos de aplicação:

barramento de textura finíssima de rebocos tradicionais ou prémisturados em interiores e exteriores, sobre suportes “frescos” ou
“curados” antes da decoração com pinturas ou revestimentos sejam
minerais como sintéticos de espessura fina.

Classificação do produto:

Planitop 560 está classificado segundo a norma europeia EN 998-1
como barramento tipo GP (“Argamassa para uso geral para rebocos
interiores/exteriores”) da categoria CS IV.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

branco

Cor:
Dimensão máxima
do agregado
(EN 1015-1):
Espessura máxima de
aplicação:

< 0,1 mm
2 mm

Características prestacionais
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Resistência à
compressão a 28 dias
(EN 1015-11):
Aderência ao suporte
(reboco)
(EN 1015-12):
Absorção de água
por capilaridade
(EN 1015-18):

≥ 0,4 N/mm2 modo
de rotura (FP)=B

Embalagens:

sacos de 20 kg

Consumo:

cerca de 1,1 kg/m2
(por mm de espessura)

Categoria CS IV
(≥ 6 N/mm2)

Categoria W 0

EN 998-1

Planitop 580
Barramento cal-gesso
para rebocos interiores.

Campos de aplicação:

barramento fino de rebocos interiores tradicionais ou pré-misturados à
base de cal, gesso e cimento, em suportes “curados” e “secos” antes
da decoração com pinturas ou revestimentos sejam minerais como
sintéticos de espessura fina.

Dados técnicos
Dados identificativos e aplicativos do produto

Cor:

branco

Dimensão máxima
do agregado:

< 0,1 mm

Espessura máxima de
aplicação:

3 mm

Características prestacionais

Resistência à
2
compressão a 28 dias: > 2 N/mm
Aderência ao suporte
(reboco):

≥ 0,5 N/mm2

Permeabilidade ao vapor: 40 µ
Embalagens:

sacos de 15 kg

Consumo:

cerca de 0,8 kg/m2
(por mm de espessura)
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A linha de barramentos Mapei é também composta por outros

Planitop Fast 330 e Nivoplan
Nivelamento em espessura, em
interiores e exteriores, de paredes
rebocadas desaprumadas, de
paredes em cimento expandido,
tijolo e Eraclit®.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Planitop Fast 330
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

EN 1504-2

Planitop Fast 330, argamassa cimentícia
nivelante de presa rápida para interiores e
exteriores, para a regularização em espessuras
de 3 a 30 mm, em parede e pavimento, de
suportes irregulares e não planos.
Nivoplan, argamassa nivelante tixotrópica,
monocomponente, de base cimentícia de
cor cinzento ou branco, para aplicações
em superfícies verticais. O produto pode
ser aplicado, sobre a superfície a nivelar,
diretamente ou com ajuda de um primário,
numa espessura máxima de 20 mm.

Nivoplan

Planitop Rasa & Ripara
Reabilitação e regularização
de superfícies degradadas em
betão, cantos de vigas, pilares,
platibandas, testas de varandas
e painéis de tamponamento, de
presa rápida.

EN 1504-2
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Planitop Rasa & Ripara, argamassa
cimentícia monocomponente da classe R2,
fibrorreforçada de presa rápida e de retração
compensada, para efetuar reparações e
regularizações de 3 a 40 mm de espessuras
numa única demão, à base de ligantes
hidráulicos especiais, agregados selecionados
de granulometria fina, fibras sintéticas em
poliacrilonitrila, polímeros sintéticos e aditivos
especiais.

produtos que permitam o nivelamento de todos os suportes:

Planitop Rasa & Ripara R4
Reabilitaçãção e regularização
estrutural de presa rápida de
superfícies degradadas em
betão, cantos de vigas, pilares,
platibandas, testas de varandas e
painéis de tamponamento.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-3

R4

EN 1504-2

MALTA DA RIPARAZIONE

Planitop Rasa & Ripara R4 argamassa
cimentícia tixotrópica estrutural monocomponente
da classe R4, fibrorreforçada de presa rápida
e de retração compensada, para efetuar
reparações e regularizações de 3 a 40 mm
de espessura numa única demão, à base de
ligantes hidráulicos especiais de elevada
reatividade, agregados selecionados de
granulometria fina, fibras sintéticas em
poliacrilonitrila, polímeros sintéticos e aditivos
especiais.

Planitop 100
Barramento fino de vigas, pilares,
frentes de varandas e a reparação
de elementos prefabricados em
betão, com argamassa de presa e
endurecimento rápido.

EN 1504-2

Planitop 100, argamassa monocomponente, à
base de ligantes cimentícios, de cor cinzento
claro, a aplicar sobre superfícies em betão ou
sobre argamassas de retração compensada,
usada para a reparação, numa espessura de 3
mm por demão. O produto é indicado, graças
à cor clara e à rapidez de presa, também
para a reparação de elementos prefabricados
danificados durante a movimentação.
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A linha de barramentos Mapei é também composta por outros

Planitop Fine Finish
Barramento de endurecimento
rápido, de textura finíssima
para estruturas em betão
poroso e irregular, indicado para
acabamento face à vista.

EN 1504-2

Planitop Fine Finish é um barramento
cimentício monocomponente de granulometria
finíssima de cor cinzento claro, à base de
ligantes especiais e polímeros sintéticos,
para o nivelamento dos defeitos superficiais
presentes nas betonagens do betão, como
ninhos de brita e juntas de betonagem.
O produto é adequado para barramento a
“zero” e ser aplicado até uma espessura
máxima de 3 mm.

Planitop HDM
Barramento de elevada
ductilidade, a utilizar seja no
reforço estrutural “armado” de
suportes em alvenaria juntamente
com o Mapegrid G 120, Mapegrid
G 220 ou Mapegrid B 250, seja
para o barramento de superfícies
em betão, pedra, tijolo e tufo.

EN 1504-2
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Planitop HDM, argamassa bicomponente
à base de cimentos de elevada resistência,
agregados selecionados de grão fino, aditivos
especiais e polímeros sintéticos em dispersão
aquosa, para aplicar sobre superfícies em
betão, pedra, tijolo e tufo, numa espessura não
superior a 6 mm por demão.

produtos que permitam o nivelamento de todos os suportes:

Monofinish
Barramento areado de vigas,
pilares, testas de varandas, calhas
e superfícies verticais em betão,
com argamassa de presa normal.
Monofinish, argamassa monocomponente, à
base de ligantes cimentícios, de cor cinzento, a
aplicar diretamente sobre superfícies em betão
ou sobre argamassas cimentícias de retração
controlada, utilizado para a reparação, numa
espessura de cerca de 3 mm por demão.
EN 1504-2

Mapefinish
Barramento areado de obras
hidráulicas, de superfícies em
betão expostas a agressões
químicas fracas devido à
presença de áreas industriais ou
atmosferas salinas e a fenómenos
de abrasão e erosão.

EN 1504-2

Mapefinish, argamassa bicomponente, de
base de ligantes cimentícios e polímeros
acrílicos em dispersão aquosa de cor cinzento.
O produto pode ser aplicado diretamente sobre
superfícies em betão ou sobre argamassas de
retração controlada utilizado para a reparação,
numa espessura de cerca de 3 mm por demão.
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A linha de barramentos Mapei é também composta por outros

Nivorapid
Nivelamento e reparação, no
interior, de paredes, degraus,
cantos de pilares em betão,
betonilhas à base de Mapecem,
anidrite, magnesite, cimento
expandido e betonilhas radiantes.
Nivorapid, argamassa de regularização
cimentícia tixotrópica para aplicações
na horizontal e na vertical, de secagem
ultrarrápida. O produto pode ser aplicado numa
espessura entre 1 e 20 mm. Se a espessura a
reparar for superior a 10 mm, é aconselhado a
adição de agregados (até um máximo de 30%)
de granulometria adequada à espessura que
se deseja obter.

Mapelastic e
Mapelastic Smart
Argamassa de regularização
protetora elástica de vigas, pilares,
tabuleiros de viadutos, estruturas
prefabricadas e elementos em
betão já fissurados ou sujeitos
a risco de fissurações, como
resultado de cargas dinâmicas.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

CMO2P
EN 1504-2

EN 14891

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

Mapelastic
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

CMO1P
EN 1504-2

Mapelastic Smart
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EN 14891

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

Mapelastic e Mapelastic Smart, argamassas
cimentícias bicomponentes elásticas à base de
ligantes cimentícios e polímeros especiais acrílicos
em dispersão aquosa, a aplicar com espátula ou por
projeção com máquina de rebocar, sobre superfícies
em betão, sobre argamassas de retração controlada,
utilizado para a reparação e, também, em rebocos
fissurados, na espessura final não inferior a 2 mm.
Os produtos são impermeáveis à água, aos agentes
agressivos presentes no ambiente, evitando a
carbonatação, o ataque de cloretos (cálcio e sódio)
e de sulfatos.

produtos que permitam o nivelamento de todos os suportes:
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