
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a termék meglévő, beltéri kerámia és természetes 
kő felületek kiegyenlítésére és simítására használható 
( a fugahézagokban és legfeljebb 2 mm-es 
rétegvastagságban).
Kitölti a burkolólapok közötti hézagokat réseket, 
és nagyon rövid idő alatt (2 óra) egyenletes, sima 
felületet képez a loose-lay típusú LVT burkolólapok 
lerakásához a következő esetekben:

•  loose-lay LVT ragasztása Ultrabond Eco Tack 4 
LVT-vel;

•  loose-lay klikk-rendszerű LVT-t fektetése;

•  loose-lay öntapadós vagy “szárazon tapadó” LVT 
fektetése

•  LVT fektetése reaktív ragasztóval (pl. Ultrabond 
Eco MS 4 LVT vagy Ultrabond Eco MS 4 LVT 
Wall);

A Planiprep 4 LVT alkalmas különböző típusú 
aljzatok és építőlemezek (pl. fa, gipsz, szálcement, 
stb.) kiegyenlítésére és hézagolására is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Planiprep 4 LVT vizes diszperziós akrilgyanta 
bázisú simító és kiegyenlítő anyag ásványi 
töltőanyagokkal és speciális adalékszerekkel. 
Készre kevert paszta formájában kapható, speciális 

állagban, amely megkönnyíti az alkalmazását. 
A Planiprep 4 LVT gyorsan, zsugorodás nélkül 
megköt, ahogy a víz elpárolog belőle, és nagyon 
erősen tapad a meglévő burkolólapok vagy fugák 
felületéhez.

A Planiprep 4 LVT használható a fugák kitöltéséhez 
tapadásfokozó használata nélkül.

A Planiprep 4 LVT használatával kiegyenlített 
felületek nagyon simák, textúrájuk finom, 
és különösen alkalmasak a loose-lay LVT 
padlóburkolatok fektetésére.

A Planiprep 4 LVT nem veszélyes a kivitelezőkre 
és a végfelhasználókra, és a GEV tanúsítványával 
rendelkezik, mint nagyon alacsony illékony szerves 
oldószer-kibocsátású termék (EMICODE EC1 Plus).

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
•  Kültéri használatra nem alkalmas.

•  +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten 
alkalmazható.

•  Ne használja olyan padlón, amely felszálló 
nedvességnek van kitéve.

•  A Planiprep 4 LVT kész felülete nem nedvszívó. 
Ezért a ragasztott LVT-k fektetésekor használjon 
egykomponensű szilanizált polimer bázisú 
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Vigye fel a Planiprep 4 LVT-t a padló teljes 
felületére fém simítóval. Mozgassa a simí-
tót a fugákra átlós irányban, hogy vékony 
ragasztófilmet képezzen a burkolólapokon, 
és kitöltse a hézagokat és réseket anélkül, 
hogy lépcsőket vagy mélyedéseket alakí-
tana ki, és egyenletes, sima és sík felületet 
hozzon létre.
A ragasztó ne legyen 3-4 mm-nél vasta-
gabb a fugákhoz képest.

A Planiprep 4 LVT-vel kiegyenlített felület 
készen áll a következő lépésre (csiszolás 
és a loose-lay LVT fektetése) a felhordás 
után 2 órával.

Ha lecsiszolja a termék felületét, porszí-
vózza fel az összes port az LVT lefektetése 
előtt.

ragasztókat (pl. Ultrabond Eco MS 4 
LVT-t vagy Ultrabond Eco MS 4 LVT 
Wall-t), vagy simítsa át a felületet 2 mm 
rétegvastagságban vizes diszperziós 
ragasztókkal (például Ultrabond Eco 4 
LVT) kompatibilis kiegyenlítő anyaggal.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
A meglévő padlóburkolat és fugák 
legyenek szilárdak, szárazak, portól, laza 
anyagoktól, festéktől, viasztól, olajtól, 
rozsdától és gipszmaradványoktól 
mentesek. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a 
felületet megfelelő tisztítószerrel és/vagy a 
felület mechanikus csiszolásával.

A keverék bedolgozása
A Planiprep 4 LVT felhasználásra készen 
kapható, nem igényel előkészítést.
Használat előtt keverje fel a terméket.

MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Állag: sűrű paszta

Szín: fehér

Térfogatsúly (kg/m3): 1,65

EMICODE: EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátás

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C és 50% rel. páratart.)

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C és +35°C között

Könnyű gyalogosforgalommal terhelhető: kb. 1 óra

A csiszolás és az önterülő LVT ragasztása előtti 
várakozási idő: 2 óra

VÉGSŐ TULAJDONSÁGOK

Nedvességállóság: jó

Öregedésállóság: jó

Ellenállás oldószereknek, olajoknak és lúgoknak: megfelelő

Savállóság: megfelelő

Meglévő kerámia 
padlóburkoló lapok 
kiegyenlítése és 
a fugák tömítése 
Planiprep 4 LVT-vel

A Planiprep 4 LVT-vel 
kiegyenlített felület 
csiszolása

A por eltávolítása  
a csiszolás után
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Tisztítás
A Planiprep 4 LVT-t vízzel eltávolíthatja 
a kezéről és a szerszámokról, ha még 
nedves.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A Planiprep 4 LVT anyagszükséglete kb. 
0,8–1,0 kg/m².

CSOMAGOLÁS
A Planiprep 4 LVT 10 kg-os vödörben 
kapható.

TÁROLÁS
A Planiprep 4 LVT legalább 12 hónapig 
stabil marad száraz helyen tárolva.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS A 
BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A Planiprep 4 LVT a hatályos 
szabályozások szerinti 
keverékosztályzásnak megfelelően nem 
tekintendő veszélyes anyagnak. Ajánlott 
védőkesztyű és védőszemüveg használata, 
valamint be kell tartani a vegyszerek 
kezelésének általános szabályait.
A termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és részletesebb 
információk az anyag Biztonsági 
Adatlapjának legfrissebb verzióján 
találhatók.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett 
műszaki információk és ajánlások 
megfelelnek a legjobb tudásunknak és 
tapasztalatainknak, a fenti információkat 
minden esetben kizárólag útmutatásként 
és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által 

megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha 
használni kívánja a terméket, előzetesen 
győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a 
kívánt célra. Minden esetben a felhasználó 
egyedül felel a termék használatából eredő 
bármilyen következményért.

Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap 
hatályos verzióját, amely az oldalunkon 
elérhető: www.mapei.com

JOGNYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) 
másolható és hozzáadható egyéb 
projektdokumentumokhoz, de az 
így létrehozott dokumentum nem 
egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI 
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok 
letölthető a www.mapei.com honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK 
BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Az öntapadós LVT 
hátsó védőfóliájának 
eltávolítása

Az öntapadós LVT 
fektetése Planiprep  
4 LVT-vel kiegyenlített 
kerámia burkolólapra

A klikk-rendszerű LVT 
fektetése Planiprep  
4 LVT-vel kiegyenlített 
kerámia burkolólapra

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 
rendelkezésre állnak  

a www.mapei.hu oldalon.

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony 
szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI 
termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt 
termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló 
nemzetközi szervezet, a GEV (Germeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.
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Meglévő kerámia 
burkoló lapok 
kiegyenlítése  
Planiprep 4 LVT-vel

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK


