
OptiplanOptiplan
Vloeregaliseermortel voor binnen

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 40

VPEVPE 25 kg25 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

grijs 2823 ◼

VerbruikVerbruik Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte (min. 2 mm laagdikte)
Laagdikte één laag 2-10 mm, bij machinale verwerking min. 4 mm
Laagdikte bij oneffenheden tot 30 mm
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Minerale ondergronden■
Egaliseerlaag onder vloersystemen in woonruimtes■

EigenschappenEigenschappen Snel verhardend■
Spanningsarm en scheurvrij verhardend■
Verpompbaar■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Zetmaat ca. 150 mm (DIN EN 12706)

Schudmaat ca. 1,2 kg/ltr poeder

Belasting beloopbaar na 3-4 uur

Buigtreksterkte (28 d) ca. 6 N/mm²

Geschikt om af te werken ceramische coatings na 24u 
diffusiedichte coating na ca. 3 dagen (afhankelijk van de
laagdikte)

Druksterkte (28 dagen) ca. 25 N/mm²

Dichtheid vaste mortel ca. 1,9 kg/dm³

Hechtsterkte > 1,5 N/mm²

MogelijkeMogelijke [basic][basic]
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MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

ZM HF ZM HF  (0220) (0220) [basic][basic]

Primer Hydro F Primer Hydro F (2842)(2842)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Minerale ondergrondenMinerale ondergronden
Mechanisch voorbehandelen.
De dilatatie-, krimp- en zijvoegen moeten worden overgenomen. Breng isolerende banden
aan op de rand van de voegen om te vermijden dat de massa in de verbindingsvoegen
kan dringen.

■

VoorbereidingVoorbereiding VermengenVermengen
Waterdosering: 5,0 l water op 25 kg productWaterdosering: 5,0 l water op 25 kg product
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door behulp van een mixer, circa 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat
een verwerkbare consistentie is bereikt.

■

VerwerkingVerwerking

Onmiddellijk na het vermengen het materiaal gelijkmatig uitgieten en verdelen, om
aanzetten te vermijden.
Het narollen van het oppervlak met een prikrol direct na het aanbrengen vergemakkelijkt
de totale verwerking en zorgt voor een nagenoeg spiegelglad oppervlak doordat het
materiaal met de prikrol goed wordt ontlucht.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en
verhardingstijden.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)
Ca. 30 minuten

■

ApplicatieApplicatie Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse
mortel.
Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen
beschermen.
Alleen enkellaags verwerken.
Natuurlijke vulstoffen leiden tot kleine afwijkingen in de waterbehoefte.

OpmerkingOpmerking Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
ZM HF [basic] (art. 0220) alleen als grondering gebruiken.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve
luchtvochtigheid verkregen
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Mengapparaat, verrijdbare speciekuip, rakel, prikroller, geschikte machine

Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
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Maatemmer Maatemmer (4241)(4241)

Mengvat Mengvat (4030)(4030)

Collomix mengstaaf WK 90/500 S Collomix mengstaaf WK 90/500 S (4448)(4448)

Collomix mengstaaf DLX 152 HF Collomix mengstaaf DLX 152 HF (4286)(4286)

HEXAFIX® adapter HEXAFIX® adapter (4283)(4283)

Collomix Mixer-Clean Collomix Mixer-Clean (4285)(4285)

GLORIA® 405 / 410 GLORIA® 405 / 410 T Profiline T Profiline (4667)(4667)

GLORIA® Pro 100 GLORIA® Pro 100 (4668)(4668)

GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)(4666)

GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)(4665)

Prikrol Prikrol (5038)(5038)

Chape-Rakel Chape-Rakel (4568)(4568)

Nagelschoenen Nagelschoenen (4010)(4010)

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de ongeopende originele verpakking koel bewaard, droog en beschermd tegen vorst, 9
maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring PrestatieverklaringPrestatieverklaring

CE-markering

Remmers bvbaRemmers bvba
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk 

09
GBI P13-2GBI P13-2
EN 13813: 2002
28232823

Cementmortel voor toepassing binnen 

EN 13813: CT – C30 – F6

Brandklasse: E
Vrijgekomen corrosieve substanties: CT
Druksterkte: C30
Buigtreksterkte: F6
Slijtweerstand: NPD
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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