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Obszary stosowania 

 Wcześnie obciążalna warstwa 
wyrównawcza na nierównych, 
chropowatych podłożach beto-
nowych i jastrychach cemen-
towych we wszelkich zastoso-
waniach wewnętrznych. 

 Warstwa wyrównawcza pod 
powłoki lub okładziny posadz-
kowe.  

 Stwardniała, równa wylewka 
samopoziomująca już po 6 go-
dzinach może być bezpośred-
nio pokrywana płytkami i pły-
tami posadzkowymi, klejonymi 
metodą cienkowarstwową.  

 Po wyschnięciu warstwy wy-
równującej można układać wy-
kładziny dywanowe, parkiet, 
PVC lub linoleum. 

 Podłoża nie chłonące, jak na 
przykład asfalt lany, stare pod-
łoża ceramiczne i z kamienia 
naturalnego jak również pod-
łogi drewniane należy wyrów-
nywać materiałem Remmers 
Uniplan (art. 2824). W przy-
padku zwiększonego naraże-
nia na ścieranie należy zasto-
sować Remmers Multiplan SIC 
(art. 2804). 

 
 
 
 

Właściwości produktu 

Remmers Optiplan jest mineralną 
masą do wyrównywania posadzek, 
która po zmieszaniu z wodą jest 
gotowa do użycia.  
Wylewka Remmers Optiplan może 
być układana zarówno ręcznie jak  
i maszynowo. Płynna zaprawa jest 
samopoziomująca i twardnieje 
tworząc gładką powierzchnię. 
Szczególne cechy produktu: 
 Łatwe mieszanie i rozprowa-

dzanie (można pompować). 
 Dobra rozlewność. 
 Grubość warstwy 2 do 10 mm, 

w zagłębieniach do 30 mm. 
 Twardnienie z bardzo niewiel-

kimi naprężeniami własnymi  
i bez spękań, dobra przyczep-
ność. 

 Odpowiednia do wyrównywa-
nia podłóg przed ułożeniem 
powłok posadzkowych i wykła-
dzin. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji, które mogą zmniej-
szać przyczepność. Podłoże nale-
ży oczyścić i usunąć nienośne 
warstwy (np. metodą śrutowania, 
frezowania lub szczotkowania).   
W przypadku powierzchni prze-
jezdnych lub warstw o grubości 
>10 mm podłożu należy mecha-
nicznie nadać szorstkość. Warstwę 
pyłu należy dokładnie usunąć 
przez odkurzanie. Następnie za-
gruntować podłoże.  
W przypadku bezpośredniego 
użytkowania i na powierzchniach 
obciążonych mechanicznie zaleca 
się zasadniczo wykonanie grunto-
wania żywicą epoksydową wypeł-
niającą pory, np. Epoxy ST 100 
(art. 1160) z obsypaniem piaskiem 
kwarcowym (0,7–1,2 mm, art. 
4408) ok. 1 kg/m². Przy braku bez-
pośredniego użytkowania grunto-

Dane techniczne produktu 

Kolor szary 
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/l proszku 

Czas obróbki: ok. 30 minut 

Wytrzymałość na ściskanie  
po 28 dniach: 

 
> 30 N/mm² 

Można chodzić: po 3-4 godz.  
(zależnie od temperatury) 

Można jeździć: po 48 godz. (pojazdy z miękkim 
ogumieniem) 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2823 

Optiplan 
Wiążąca hydraulicznie, pompowalna, samorozlew-
na masa do wyrównywania posadzek, do zastoso-
wań wewnętrznych. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do posadzek 

wewnątrz budyn-
ków 

 Sucha zaprawa / 
woda  

 Temperatura 
stosowania 

 Czas mieszania  Powłoka z 
zaprawy, wylew-

ka, obróbka w 
pozycji stojącej  

 Całkowite zużycie 
na mm grubości 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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wać preparatem Haftfest (art. 
0220) rozcieńczonym 1: 3 wodą. 
W przypadku mało nasiąkliwych 
podłoży betonowych i jastrychów 
cementowych należy zastosować 
Tiefgrund W (art. 2842). Unikać 
tworzenia kałuż.  
Należy przestrzegać Instrukcji 
Technicznych. Spoiny brzegowe  
i między polami okleić paskami 
pianki, aby zapobiec przedostaniu 
się masy wyrównującej. Nie nakła-
dać na podgrzane podłoża. 

Sposób stosowania 

Wlać 5,0 l wody do czystego po-
jemnika, wsypać 25 kg Optiplan. 
W przypadku warstw o grubości do 
5 mm ilość wody można zwiększyć 
do 5,2 l na opakowanie 25 kg. 
Podane proporcje mieszania nale-
ży zachować, ponieważ od tego 
zależy jakość układania i wykona-
nia. Materiał Remmers Optiplan 
miesza się intensywnie mieszarką 
/ mieszadłem przeciwbieżnym, np. 
mieszarką BEBA lub wiertarką z 
mieszadłem koszowym przez co 
najmniej 3 minuty, aż powstanie 
jednorodna dobrze rozpływająca 
się zaprawa.  
Od razu po wymieszaniu wylewać 
na przygotowane podłoże w war-
stwie o wymaganej grubości i roz-
prowadzić. Kolejno mieszane por-
cje masy należy układać bez 
przerw, aby uniknąć śladów łącze-
nia. Wylewkę Optiplan układa się 
tylko w jednej warstwie. 
Płynna zaprawa podczas rozpro-
wadzania sama się niweluje. Do-
datkowe wałkowanie powierzchni 
wałkiem kolczastym, wykonywane 
podczas układania, zmniejsza 
nakład pracy i umożliwia uzyskanie 
gładkiej powierzchni dzięki lep-
szemu odpowietrzeniu materiału.  
Przy warstwach o grubości do ok. 
5 mm należy stosować wałki 
z kolcami o długości 21 mm (art. 
5038), w innych przypadkach na-
leży używać wałków kolczastych 
o długości kolców 35 mm (art. 
5557). Na większe powierzchnie 
(powyżej 500 m²) zaleca się zasto-
sowanie odpowiedniej pompy mie-
szającej lub mieszarki przeciw-
bieżnej z pompą, jak na przykład: 
pompy mieszającej m-tec duo-mix 
2000. W przypadku aplikacji ma-
szynowej grubość warstwy musi 
wynosić co najmniej 4 mm. Przy 
przerwach w pracy trwających 

powyżej 20 minut należy opróżnić 
wąż pompy i natychmiast przepłu-
kać wodą. Nie wolno stosować 
mieszarek przepływowych. 

Wskazówki 

Z uwagi na zastosowanie natural-
nych kruszyw może wystąpić nie-
znaczne zróżnicowanie zapotrze-
bowania na wodę. To z kolei może 
prowadzić do różnic kolorystyki lub 
do efektu wymywania. Dlatego 
w miejscach, którym stawiane są 
szczególne wymagania estetycz-
ne, zalecamy nałożenie dodatko-
wej powłoki.  
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać ani dodając wodę, 
ani świeżą zaprawę. Nie stosować 
gdy temperatura podłoża, powie-
trza i materiału budowlanego 
spadnie poniżej 5°C lub wzrośnie 
powyżej 25°C. Podane dane pro-
duktowe zostały oznaczone 
w warunkach laboratoryjnych, 
w temperaturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%.  Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności do 
stosowania. Wylewkę Optiplan 
należy chronić przed zbyt szybkim 
odparowaniem wody powodowa-
nym przez przeciągi i słońce. 
Okładziny i warstwy zamykające 
wrażliwe na wilgoć można układać 
dopiero po wyschnięciu masy wy-
równawczej (zależnie od tempera-
tury po 2-4 dniach, gdy resztkowa 
wilgotność jest mniejsza od 3% 
wag.). W przypadku wykonywania 
powłoki / zamknięcia z żywic reak-
cyjnych powierzchnię należy prze-
szlifować odpowiednią maszyną  
i odkurzyć. 
Może zawierać śladowe ilości piry-
tu lub siarczku żelaza. 

Narzędzia, czyszczenie  

Wiertarka z mieszadłem koszo-
wym, mieszarka BEBA lub mie-
szarka przeciwbieżna, maszyny 
pompujące z mieszarką przeciw-
bieżną, pojemnik do przenosze-
nia/wylewania, rakla do jastrychów 
lub ząbkowana rakla gumowa do 
rozprowadzenia masy w równej 
warstwie, wałek z kolcami do 
szybkiego odpowietrzenia materia-
łu. Narzędzia czyścić czystą wodą 
zaraz po zakończeniu pracy. 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Około 1,6 kg proszku na m² i mm 
grubości warstwy. 
 
Składowanie:   
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, ok. 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i posługiwania 
się oraz usuwania i ochrony śro-
dowiska zawarte są w aktualnej 
karcie charakterystyki.  
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 

 
_________________ 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard Remmers Str.13 

D – 49624 Löningen 

________________________________ 

09 
GBI P13 

EN 13813 : 2002 
 

Optiplan 
 

Podkłady na bazie cementu prze-
znaczone do stosowania wewnątrz 

obiektów budowlanych 
 

EN 13813: CT – C30 – F6 
_____________________________ 

Reakcja na ogień: E 

Wydzielanie substancji korozyjnych:  CT 

Wytrzymałość na ściskanie: C30 

Wytrzymałość na zginanie: F6 

Odporność na ścieranie: NPD 

 


