
Περιγραφή
Το PLANO 120 είναι μια γκρι σκόνη που αποτελείται από ειδικά 
τσιμέντα με γρήγορη σκλήρυνση και ενυδάτωση, άμμο κατάλ-
ληλης κοκκομετρίας, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Μετά την 
ανάμιξή του με νερό, το PLANO 120 γίνεται μια ρευστή και εύ-
κολα εργάσιμη τσιμεντοκονία, με τέλεια αυτοεπιπέδωση, 
υψηλή δύναμη συγκόλλησης στο υπόστρωμα και με πολύ γρή-
γορη ενυδάτωση. Το PLANO 120 μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πάχη μέχρι 10mm σε κάθε στρώση, χωρίς συρρικνώσεις, ρωγ-
μές και ρηγματώσεις και αποκτά πολύ υψηλή ανθεκτικότητα 
σε θλίψη, εφελκυσμό και τριβή. Αν αναμιχθεί με άμμο κατάλ-
ληλης κοκκομετρίας μας επιτρέπει να κάνουμε γέμισμα σε πά-
χος μέχρι 40mm. Η τοποθέτηση της επικάλυψης μπορεί να αρ-
χίσει κατά προσέγγιση 24 - 36 ώρες μετά την εφαρμογή του 
PLANO 120 ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τον τύπο της 
επικάλυψης.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANO 120 χρησιμοποιείται για εξομάλυνση ανωμαλιών 
από 1 έως 10mm σε μία στρώση ή έως και 40mm με την προ-
σθήκη κατάλληλα διαβαθμισμένων αδρανών, σε εφαρμογές 
όπως: 
• Δάπεδα που χρησιμοποιούνται καρέκλες με ρόδες και εν γέ-
νει τροχήλατα αμαξίδια πριν την συγκόλληση εύκαμπτων επι-
καλύψεων. 
• Πλάκες σκυροδέματος πριν την εφαρμογή υπερυψωμένων 
δαπέδων ή βαφή με εποξειδικές ή πολυουρεθανικές ρητίνες. 
• Τσιμεντοκονιαμάτων τελειώματος κατασκευασμένα από 
RAPID CEM και NOVACEM PRONTO πριν την τοποθέτηση γυα-
λισμένου γρανίτη μεγάλων διαστάσεων. 
• Υπάρχοντα δάπεδα από τσιμέντο, μωσαικά, κεραμικά, φυσι-
κούς λίθους, πριν την τοποθέτηση μοκέτας, πλακιδίων PVC, 
linoleum, λάστιχου και εν γένει εύκαμπτων επικαλύψεων. 
• Υποστρώματα πριν την εφαρμογή ξύλου (ελάχιστο πάχος 
3mm) ακόμη και σε εφαρμογές με ενδοδαπέδια θέρμανση.
• Εξομάλυνση υποστρώματος βάσεως τσιμέντου πριν την 
εφαρμογή διακοσμητικών επικαλύψεων υψηλής αντοχής δη-
μιουργημένα με PLANOCOLOR EPX ή PLANOCOLOR PU.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος 
Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό 
χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πι-
θανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του PLANO 120 σε αυτό. Η 
αντοχή σε θλίψη του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 1,5N/mm2 και η μέγιστη περιεχόμενη υγρασία δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 3%. Αν η αντοχή και η υγρασία του υποστρώμα-
τος δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις υπάρχει σοβαρός 

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ταχείας σκλήρυνσης 
για πάχος από 1mm έως 10mm σε κάθε στρώση

κίνδυνος να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση απο το 
υπόστρωμα. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να 
επισκευάζονται χρησιμοποιώντας εγκάρσια μεταλλικά καρ-
φιά και την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι 
νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 
500 ή άλλης αντίστοιχης. Τα απορροφητικά υποστρώματα 
πρέπει υποχρεωτικά να ασταρώνονται με κατάλληλο primer. 
Επιφάνειες με επαρκείς μηχανικές αντοχές συνιστάται να 
ασταρώνονται με PLANOPRIMER ή NOVAPRIMER. Αυτό διευ-
κολύνει τη ροή του αυτοεπιπεδούμενου και διευκολύνει την 
πρόσφυση στο υπόστρωμα. Επιφάνειες απορροφητικές με 
ανεπαρκείς αντοχές πρέπει να υφίστανται σκλήρυνση με επο-
ξειδικό αστάρι όπως το WATER PRIMER EPX.   Σε επιφάνειες με 
μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκό, κεραμικά πλα-
κίδια ή μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστάται να γίνεται προ-
επάλειψη με PLANO CONTACT. Για περισσότερες πληροφορί-
ες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων 
των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος  
Χωρίς προσθήκη άμμου
 Αδειάζουμε ένα σάκο 25Kg PLANO 120 μέσα σε ένα κουβά με 
6 - 6,50 λίτρα καθαρό νερό και αναμιγνύουμε με ένα ηλεκτρικό 
αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές μέχρι να επιτύχουμε ένα 
ομοιογενές αυτοεπιπεδούμενο μίγμα χωρίς σβώλους. Μεγα-
λύτερες ποσότητες μπορούν να ετοιμασθούν σε κατάλληλο 
εργοταξιακό αναμικτήρα. Αφού το αφήσουμε 2 - 3 λεπτά να 
κατακαθίσει, το μίγμα ανακατεύεται ξανά και είναι έτοιμο για 
χρήση. Η αναμεμειγμένη ποσότητα του PLANO 120 πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μέσα σε 30 - 45 λεπτά (σε θερμοκρασία των 
+20οC). 

Προσοχή: σε περίπτωση ανάμιξης με μεγαλύτερη ποσότητα 
νερού απο την προτεινόμενη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δια-
χωρισμού του μίγματος με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να 
τρίβεται ή να εμφανίσει ρωγμές.

Με προσθήκη άμμου
Η αναλογία ανάμιξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Η διαδικασία ανάμιξης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρε-
ται άνω χωρίς προσθήκη άμμου. 

▷ Αναμιγνόμενο με άμμο, εφαρμόζεται σε πάχος έως 40mm
▷  Ταχείας πήξης και ξήρανσης
▷  Εξαιρετικές αντοχές
▷  Μπορεί να εφαρμοσθεί σε διαδοχικές στρώσεις
▷  Ιδανικό υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση ξύλου
▷  Κατάλληλο για τροχήλατες καρέκλες
▷  Εγκεκριμένο για χρήση σε καράβια

PLANO 120

www.novamix.gr

Τύπος Αδρανούς Ποσοστό Ανάμιξης Μέγιστο πάχος

S 1000 30% 20mm

S 4000 25% 40mm
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Σημείωση: η άμμος προστίθεται εκ των υστέρων στο έτοιμο 
μίγμα PLANO 120. Ενδεχομένως το μίγμα του PLANO 120 να 
μην παραμείνει αυτοεπιπεδούμενο μετά την προσθήκη της 
άμμου.

Εφαρμογή του μίγματος 
Το PLANO 120 εφαρμόζεται με μία πλατιά μεταλλική σπά-
τουλα, ρολό με πλαστικά καρφιά ή λαστιχένιο ταφ. Το PLANO 
120 μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί με κατάλληλη αυτόματη 
πιεστική αντλία. Εξαιτίας των αξιοσημείωτων ιδιοτήτων αυ-
τοεπιπέδωσής του το PLANO 120 εξαφανίζει άμεσα τις μι-
κρές ατέλειες στην τελική του επιφάνεια (αποτυπώματα 
σπάτουλας, ή ανωμαλίες στο υπόστρωμα). Όταν απαιτείται 
δεύτερο πέρασμα με PLANO 120 αυτό πρέπει να εφαρμο-
στεί περίπου μετά απο 24 ώρες στους +20οC, αφού προηγη-
θεί επάλειψη με PLANOPRIMER. Το στρώμα επιπέδωσης 
PLANO 120 είναι έτοιμο να δεχθεί την τοποθέτηση επενδύ-
σεων δαπέδου με κόλλα μετά απο 24 - 36 ώρες ανάλογα με 
την εφαρμογή (αυτός ο χρόνος εξαρτάται πολύ απο την θερ-
μοκρασία δωματίου, την υγρασία, το είδος της επικάλυψης 
και το πάχος εφαρμογής). Σε περιπτώσεις αμφιβολιών όπως 
επίσης και σε περιπτώσεις εφαρμογής επικαλύψεων με με-
γάλη ευαισθησία στην υγρασία ελέξτε προσεκτικά την περι-
εχόμενη υγρασία με ένα υγρόμετρο καρβιδίου ή ένα ηλε-
κτρικό υγρόμετρο έχοντας υπόψη ότι το τελευταίο δίνει εν-
δεικτικές τιμές.

Προσοχή 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπ́ όψιν οι οδηγί-
ες του παραγωγού της επικάλυψης. Πριν την εφαρμογή ξύ-
λινων επικαλύψεων απαιτείται ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
του PLANO 120 της τάξης των 3mm. Σε ζεστές περιόδους εί-
ναι σκόπιμο να μην εκθέτουμε τα υλικά πριν απο την χρήση 
τους, στον ήλιο. Κατά την εφαρμογή, σε κλιματολογικές 
συνθήκες ιδιαίτερα ζεστές ή ακόμη ημέρες με δυνατό αέρα 
συνιστάται τις πρώτες ώρες να εξασφαλίζονται συνθήκες 
θερμοκρασίας μεταξύ +10°C έως και +28°C τουλάχιστον μέ-
χρι να πήξει το μίγμα στην επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτω-
ση υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας της ταχείας εξάτμισης του νε-
ρού να εμφανιστούν ρωγμές ή ακόμη και αποκολλήσεις.  

Kατανάλωση
1,5kg/m²/mm πάχους.

Καθαρισμός
Όσο είναι νωπό το PLANO 120 μπορεί να αφαιρεθεί απο τα ερ-
γαλεία και τα χέρια με νερό. Όταν το PLANO 120 στεγνώσει 
αφαιρείται μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το PLANO 120 αποθηκεύεται σε ξηρό και προστατευμένο από 
την απευθείας έκθεση στον ήλιο μέρος στην αρχική συσκευα-
σία σφραγισμένη για τουλάχιστον 12 μήνες.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PLANO 120 σε υποστρώματα με θλιπτι-
κή αντοχή μικρότερη από 1,5N/mm2 και σε υποστρώματα 
που έχουν ή που ενδεχομένως εμφανίσουν υγρασία μεγαλύ-
τερη από 3%.
• Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό αρχίζει να σκλη-
ραίνει. Αν το μίγμα δεν επανέρχεται με απλή ανάδευση να 
απορρίπτεται.
• Μην προσθέτετε στο μίγμα ασβέστη, τσιμέντο, γύψο ή άλλα 
υδραυλικά συνδετικά.
• Μην χρησιμοποιείτε PLANO 120 για επιπεδώσεις εξωτερι-
κών χώρων (χρησιμοποιείστε NOVACOL  FLOWSET ή 
PLANOCOLOR W). 
• Μην χρησιμοποιείτε το PLANO 120 σε υποστρώματα με συ-
νεχή ανιούσα υγρασία.
• Μην απλώνετε ένα επιπρόσθετο στρώμα PLANO 120 όταν 
το προηγούμενο είναι εντελώς ξηρό: σε αυτή τη περίπτωση 
εφαρμόστε πρώτα ένα διάλυμα PLANOPRIMER (διαλυμένο 
σε 3 μέρη νερού αφού συνεννοηθείτε με το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης της εταιρείας).
• Μην το εφαρμόζετε κατευθείαν πάνω σε υποστρώματα ανυ-
δρίτη. 
• Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω σε μεταλλικές επι-
φάνειες (επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
της εταιρείας).
• Μην εφαρμόζετε το PLANO 120 σε θερμοκρασίες κάτω των 
+10οC ή άνω των +28οC.
• Για εξομάλυνση επιφανειών όπου θα τοποθετηθεί ξύλο και 
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή λεπτή σκόνη

Χρώμα γκρι

Ειδικό Βάρος 1,5 gr/cm³

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης 6 - 6,5 lt για 25kg PLANO 120

Μορφή μίγματος αυτοεπιπεδούμενο

Ειδικό βάρος μίγματος 1,8gr/cm3

Θερμοκρασία εφαρμογής από +10°C έως +28°C

pH μίγματος ≈ 12

Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 λεπτά

Χρόνος πήξης 45 - 60 λεπτά

Βατότητα μετά απο 2 - 3 ώρες

Πάχος εφαρμογής απο 1 - 10mm σε μια στρώση

Επίτευξη τελικών αντοχών (95%) 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις 

Αντοχή σε υγρασία καλή

Αντοχή σε γήρανση πολύ καλή

Αντοχή σε διαλύτες και έλαια καλή

Αντοχή σε οξέα χαμηλή

Αντοχή σε αλκάλια χαμηλή

Αντοχή σε θερμοκρασία καλή

Ελαστικότητα όχι

Συμβατότητα με κόλλες και χρώματα ναι

Αντοχή σε κάμψη 7 - 8 Ν/mm2

Αντοχή σε θλίψη 50 - 60 N/mm2



εύκαμπτες επικαλύψεις απαιτείται ελάχιστο πάχος εφαρμο-
γής τουλάχιστον 3mm.
• Η ανάμιξη του PLANO 120 να γίνεται σε αργές στροφές (μέ-
γιστο 400 - 600 στροφές/ λεπτό). Σε αντίθετη περίπτωση οι 
φυσσαλίδες αέρα που θα εγκλωβιστούν ενδεχομένως να δη-
μιουργήσουν τρύπες όταν το μίγμα εισέλθει στην πλαστική 
του φάση.

Συσκευασία
Χάρτινοι σάκοι των 25Kg σε παλέτες των 1250Kg.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτι-
κές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται 
να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των 
προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση 
και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος 
για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδο-
μένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδο-
μένων Ασφαλείας.
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