
CLASIFICARE IN CONFORMITATE CU EN 13813 
Straturile de finisare de Planex HR Maxi aplicate 
conform specificatiilor din aceasta Fisa Tehnica sunt 
clasificate ca CT-C30-F6-A1fl-s1 in conformitate cu 
Standardul EN 13813.

DOMENII DE UTILIZARE
Planex HR Maxi este recomandat pentru aplicatii la interior si 
exterior si este folositi la nivelarea suporturilor noi si existente 
pentru remedierea diferentelor de grosime de la 2 la 20 mm si 
a le face pretabile pentru aplicarea tuturor tipurilor de 
imbracaminti de pardoseli, inclusiv cele elastice sau textile

Planex HR Maxi este recomandat in particular pentru 
utilizari in zone unde se cer rezistente ridicate la sarcini 
statice si dinamice.

Datorita formulei speciale si a rezistentei la umiditate, 
Planex HR Maxi poate fi de asemenea utilizat la 
aplicatii la exterior sau pe suporturi ce nu sunt 
complet uscate sau care au un nivel ridicat de 
umiditate reziduala.

Exemple tipice de aplicare
• Finisarea pardoselilor din beton si a sapelor

incalzite realizate din Topcem, Mapecem, 
Mapecem Pronto sauTopcem Pronto.

• Finisarea suporturilor anhidride.

• Finisarea sapelor incalzite.

• Finisarea pardoselilor existente din beton, terrazzo,
ceramica, piatra naturala si magnezit.

• Finisarea suporturilor din beton si a celor pe baza de
ciment inainte de montajul pardoselilor elastice in
dale, nesudate, cu adezivi reactivi, in zone ce trebuie
spalate sau clatite frecvent.

• Finisarea suporturilor din beton cu infiltratii de umiditate
prin capilaritate, inainte de instalarea de foi izolatoare
din PVC, peste care vor fi instalate pardoseli elastice
pentru activitati sportive sau nonsportive.

CARACTERISTICI TEHNICE
Planex HR Maxi este o pulbere gri realizata dintr-un 
ciment special cu hidratare si priza rapide, nisip 
selectionat, rasini si aditivi speciali, dupa o formula 
dezvoltata in Laboratoarele de Cercetare MAPEI.

Cand Planex HR Maxi este amestecat cu apa, 
formeaza un mortar autonivelant, foarte fluid, cu 
uscare rapida, avand o buna lucrabilitate, ce 
adera foarte puternic la suport.

Planex HR Maxi poate fi aplicat in straturi de la 2 la 
20 mm grosime per strat. Nu are contractii si nu 
fisureaza, atingand un nivel ridicat al rezistentelor la 
compresiune si incovoiere si al rezistentei la zgariere 
si abraziune

Planex HR Maxi se usuca foarte repede: de exemplu, 
placile ceramice pot fi lipite dupa doar trei ore iar 
imbracamintile elastice si textile pot fi lipite dupa 
24-72 ore, in functie de grosimea stratului de mortar.

A1  -s1fl

EN 13813

Sapa autonivelanta cu 
uscare rapida, 
rezistenta la umiditate, 
pentru aplicare in 
straturi de la 2 la 20 
mm grosime
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Aplicarea amestecului
Aplicati un strat de Planex HR Maxi intre 2 si 
20 mm grosime cu o spatula metalica lata 
sau o racleta, tinand spatula putin inclinata 
pentru a obtine grosimea dorita.
Daca este necesar un al doilea strat, va 
recomandam aplicarea acestuia imediat ce 
primul a devenit apt pentru trafic pietonal 
usor (aprox. 1 ora la +23°C); daca primul 
strat s-a uscat si intarit complet, va 
recomandam aplicarea in prealabil a unei 
amorse potrivite.
Suprafetele finisate cu Planex HR Maxi pot fi 
slefuite si sunt pregatite pentru lipirea de 
pardoseli ceramice dupa 3 ore, pardoseli din 
piatra naturala dupa 24 ore si pardoseli 
elastice, textile si din lemn dupa 24-72 ore la 
+23°C (timpii de asteptare pot varia in functie 
de temperatura din jur si de nivelul umiditatii).

Curatare
Indepartati cu apa urmele de Planex HR 
Maxi de pe maini, scule si suprafete cat 
acesta este inca proaspat. Odata intarit 
acestea pot fi indepartate doar mecanic.

CONSUM

Consumul de Planex HR Maxi este de 1,7 
kg/m² per mm de grosime.

PACKAGING

Planex HR Maxi este disponibil in saci 
de 25 kg.

DEPOZITARE
Planex HR Maxi ramane stabil cel putin 12
luni daca este depozitat intr-un loc uscat. Daca 
este depozitat perioade mai lungi, Planex HR 
Maxi poate initia priza mai lent, desi 
caracteristicile finale nu vor fi modificate. 
Produsul respecta prescriptiile Regulamentului 
(CE) N. 1907/2006 (REACH)- Anexa XVII, articol 
47.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA 
PREPARARE SI APLICARE
Planex HR Maxi este iritant si contine ciment 
care, in contact cu transpiratia sau alte 
fluide ale corpului, produce o reactie alcalina 
alergica. Daca produsul intra in contact cu 
ochii sau pielea, spalati imediat cu apa din 
abundenta si consultati un medic. Va 
recomandam sa purtati manusi si ochelari de 
protectie si sa luati masurile uzuale de 
precautie la manevrarea produselor chimice

Nu lasati produsul la indemana copiilor. 
Asigurati o buna ventilatie in timpul si dupa 
aplicare si uscare. Evitati sa mancati, sa beti 
sau sa fumati in timpul prepararii produsului. 
Daca produsul intra in contact cu ochii sau 
pielea, clatiti imediat cu apa din abundenta. 
Nu permiteti produsului sa ajunga in 
sistemul de canalizare sau in orice curs de 
apa. Nu permiteti sa penetreze solul. Doar 
ambalajele golite complet pot fi reciclate. 
Reziduurile de produs uscat pot fi eliminate 
ca si gunoi menajer.
Produs fara conservanti. 

RECOMANDARI
• Nu adaugati apa in mortar odata ce

acesta a initiat priza.

• Nu adaugati var, ciment sau ipsos in
amestec.

• Daca este necesar un strat suplimentar de
Planex HR Maxi, dupa ce primul s-a uscat
complet, aplicati un strat de amorsa cum ar
fi Primer G sau Eco Prim T Plus diluate 1:1
in volum cu apa.

• Nu utilizati Planex HR Maxi pe metal, lemn
ce nu este foarte stabil, cauciuc, PVC sau
linoleum.

• Nu utilizati Planex HR Maxi daca
temperatura este mai mica de +5°C.

• Nu aplicati Planex HR Maxi in straturi mai
subtiri de 3 mm cand se monteaza parchet.

MOD DE APLICARE
Pregatirea suportului
Suporturile trebuie sa fie pregatite conform  
specificatiilor continute in standardele 
aplicabile pentru fiecare tara.
Suporturile trebuie sa fie compacte si sa nu 
aiba urme de praf, portiuni detasate, ceara, 
vopsele, lacuri, rugina sau ipsos. Suporturile 
pe baza de ciment insuficient de compacte 
trebuie indepartate sau, unde este posibil, 
consolidate cu un produs Mapei potrivit (cum 
ar fi Prosfas, Eco Prim PU 1K sau Primer 
MF).
Reparati toate fisurile din suport cu Eporip. 
Tratati suprafetele din beton prafoase sau in 
particular poroase cu o amorsa potrivita cum 
ar fi Primer G (1 parte Primer G cu 1-2 parti 
de apa in volum), Eco Prim T Plus (1 parte  
Eco Prim T Plus cu 3 parti de apa in volum) 
sau Livigum (1 parte Livigum cu 5 parti de 
apa in volum) pentru a stabiliza praful si a 
uniformiza absorbtia suportului. Sapele 
anhidride pot fi nivelate cu Planex HR Maxi 
doar dupa slefuirea suprafetei si aplicarea 
unei amorse potrivite (cum ar fi Primer G sau 
Eco Prim T Plus aplicate nediluat sau diluate 
1:1 cu apa).
Suporturile existente din placi ceramice si 
piatra naturala se amorseaza cu un strat de 
Eco Prim T Plus sau Eco Prim Grip, dupa 
curatarea suprafetei cu un detergent potrivit 
si, daca este necesar, slefuirea mecanica a 
acesteia.

Prepararea amestecului
Turnati un sac de 25 kg de Planex HR Maxi 
intr-un recipient continand 4,75-5 litri de apa 
curata in timp ce amestecati, si apoi 
continuati amestecarea cu un mixer electric 
cu turatie scazuta pana la obtinerea unui 
amestec omogen, fara aglomerari, 
autonivelant. Daca este cerut un amestec mai 
vartos, in scopul crearii unei pante, apa de 
amestec poate fi redusa la 3,75 litri per sac 
de 25 kg. Lasati in repaus pentru 2-3 minute 
apoi reamestecati un timp scurt. Produsul 
este acum gata de utilizare. Fiecare sarja de 
Planex HR Maxi trebuie aplicata in 20-30 
minute de la terminarea mixarii, la +23°C.

Aplicare Planex HR
Maxi la exterior
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DATE TEHNICE (valori caracteristice) 
In conformitate cu standardul:  – EN 13813 CT-C30-F6-A1fl-s1

DATE DE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta: pulbere fina

Culoare: gri 

Greutate aparenta (kg/m³): 1.350

Continut corp solid (%): 100

– EMICODE:
– Blauer Engel:

EC1 R Plus - emisii foarte scazute
RAL-UZ 113
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa 
consultati Fisa de Securitate

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C si 50% U.R.)

Raport de amestecare: 19-20 parti de apa per 100 parti in greutate de  
Planex HR Maxi

Grosime de aplicare pe strat: 2 la 20 mm

Autonivelant: da

Greutate aparenta amestec (kg/m³): 2.100

pH amestec: aprox. 12

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C

Timp de lucrabilitate: 20-30 minute

Timp de priza: 50-90 minute

Apt pentru trafic pietonal: 3-4 ore 

Timp de asteptare inainte de lipire pardoseli:
– ceramica:
– piatra:
– elastice si textile:
– parchet:

3 ore
24 ore
24/72 ore
24/72 ore

PERFORMANTE FINALE

Rezistenta la compresiune (N/mm²):
– dupa 28 zile: 30

Rezistenta la incovoiere (N/mm²): 
– dupa 28 zile: 6,5



Metanolul se separa in timpul intaririi. 
Purtati manusi de protectie.
Pentru informatii complete despre utilizarea 
in siguranta a produsului nostru, consultati 
ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI
Indicaţiile și prescripţiile de mai sus, deși 
corespund celei mai bune experienţe a 
noastre se vor considera, în orice caz, 
cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie 
confirmate de aplicaţii practice care înlătură 
orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta 
produsul, cel care intenţionează să-l 
folosească trebuie să stabilească el însuși 
dacă produsul este sau nu adecvat utilizării 
avute în vedere, și oricum să-și asume 
întreagă răspundere ce poate deriva din 
folosirea lui.

INFORMATII LEGALE
Intregul continut sau parti ale acestei fise 
tehnice ("TDS”) pot fi copiate într-un alt 
document de lucru, dar materialul 
rezultat nu trebuie să completeze sau să 
înlocuiască cerințele din fisa tehnicaTDS
aflata în vigoare la momentul montajului/
instalarii produselor MAPEI.
Pentru a accesa fisele tehnice și

informațiile de garanție actualizate, vă 
rugăm să vizitați site-ul nostru la 
www.mapei.com.  
ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR 
SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU 
DERIVATE DIN ACEASTA FISA 
TEHNICA ("TDS”) VA ANULA GARANTIA 
OFERITA DE MAPEI.
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This symbol is used to identify Mapei products 
which give off a low level of volatile organic 
compounds (VOC) as certified by GEV (Gemein- 
schaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international 
organisation for controlling the level of emissions 
from products used for floors.

Our Commitment To The Environment
MAPEI products assist Project Designers  
and Contractors create innovative LEED  
(The Leadership in Energy and Environmental 

Design) certified projects, in 
compliance with the U.S. Green 
Building Council.

Toate referințele relevante 
despre acest produs sunt 

disponibile la cerere sau pe
www.mapei.ro 

“Der Blaue Engel” is a German mark of ecological 
quality used to identify products which respect the 
environment, contractors and end users. MAPEI 
products carrying this logo have been tested 
according to strict criteria defined by the German 
standard RAL-UZ 113 and, because they are with 
very low emission of volatile organic compounds, 
also offer advantages for the environment and 
public wellbeing.




