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Obszary stosowania 

Wcześnie obciążalna, samowygła-
dzająca się warstwa wyrównawcza 
do układania na niżej wymienio-
nych podłożach, do zastosowań 
wewnętrznych: 

 Podłoża betonowe, jastrychy 
cementowe, jastrychy ogrze-
wane, jastrychy anhydrytowe 

 Posadzki z asfaltu lanego, 
posadzki drewniane, okładziny 
z kamienia naturalnego i ce-
ramiki 

 
Na posadzkach z desek drewnia-
nych układanych na legarach 
można po pokryciu masą Uniplan 
układać zarówno wykładziny dy-
wanowe jak i płytki. Stwardniałą, 
równą powierzchnię można bez-
pośrednio pokrywać płytkami ce-
ramicznymi lub płytami posadzko-
wymi z użyciem np. Remmers 
Extraflex lub Flexkleber schnell  
w technologii cienkowarstwowej. 
Alternatywnie, po wyschnięciu 
warstwy wyrównawczej, można ją 
także pokrywać wykładzinami dy-
wanowymi, parkietem, wykładzi-
nami PVC lub linoleum. W przy-
padku powierzchni obciążonych 
wilgocią należy stosować odpo-

wiednie okładziny, np. płytki.  
W przypadku zastosowań 
w miejscach o szczególnych wy-
maganiach w odniesieniu do od-
porności na zużycie należy zasto-
sować wylewkę Multiplan SIC  
(art. 2804).  

Właściwości produktu 
Remmers Uniplan jest modyfiko-
waną tworzywami sztucznymi, 
uniwersalnie stosowaną, mineral-
ną, samopoziomującą masą do 
wyrównywania posadzek. Materiał 
można układać ręcznie, ale także 
za pomocą maszyn pompujących  
z zastosowaniem mieszarki prze-
ciwbieżnej. Uniplan twardnieje bez 

skurczu w warstwach o dowolnej 
grubości z podanego zakresu, przy 
znakomitej przyczepności także na 
szczelnych  
i gładkich podłożach. 
Szczególne cechy produktu: 

 Łatwe mieszanie i rozprowa-
dzanie (nadaje się do pompo-
wania) 

 Szybka obróbka dzięki dużej 
płynności 

 Grubość warstwy od 0 do  
30 mm, w zagłębieniach do  
50 mm 

 Nadaje się do stosowania na 
wielu podłożach (także na 
drewnie i płytkach ceramicz-
nych) 

Dane techniczne produktu 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2824 

Uniplan 
Szybkowiążąca, uniwersalna masa wyrównawcza do 
posadzek (wylewka samopoziomująca)  
do stosowania na betonie, jastrychu, asfalcie lanym, drewnie i podłożach 
z okładziną z płytek. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadzki 
wewnątrz 
budynków 

 Sucha zapra-
wa/płyn zarobo-

wy 

 Temperatura 
stosowania 

 

 Czas mieszania 

 

 

 Powłoka rozlew-
na/aplikacja na 

stojąco 

 Łączna ilość 
nakładanego 
materiału na 
każdy mm 

grubości warstwy 

 Okres przecho-
wywania 

 

Chronić przed 
wilgocią 

 

 

Kolor: szary 
Gęstość nasypowa: 1,2 kg/l proszku 
Czas przydatności do użycia 
po wymieszaniu: 20-30 minut, zależnie od temperatury 
Wytrzymałość na ściskanie  
po 28 dniach: ok. 30 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach: ok. 9 N/mm² 
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm³ 
Przyczepność: 1,5 - 4,5 N/mm², zależnie od podłoża 
Można jeździć: po 48 godz., pojazdy z miękkim ogu-

mieniem 
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 Szybko twardnieje – po powło-
ce można chodzić po 3-4 go-
dzinach 

 Idealna do wyrównywania 
posadzek przed renowacją 
okładzin 

 
Klejenie 

 okładzin niewrażliwych na 
wilgoć (np. płytki ceramiczne):  
po 4 - 6 godz. (w zależności od 
temperatury) 

 parkietów, wykładzin dywano-
wych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych: po 2 - 4 dniach  
(w zależności od temperatury  
i wilgotności powietrza) 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji zmniejszających 
przyczepność. W razie potrzeby 
podłoże należy oczyścić i usunąć 
nienośne warstwy (np. metodą 
śrutowania, frezowania lub szczot-
kowania). W przypadku po-
wierzchni przejezdnych lub warstw 
o grubości >10 mm powierzchni 
należy nadać mechanicznie 
szorstkość. Warstwę pyłu należy 
dokładnie usunąć przez odkurza-
nie, potem podłoże należy zagrun-
tować. 
 

 Jastrych betonowy i inne 
podłoża cementowe 

Po przygotowaniu podłoża należy 
je zagruntować. W razie bezpo-
średniego użytkowania i na po-
wierzchniach obciążonych mecha-
nicznie zaleca się generalnie grun-
towanie żywicą epoksydową za-
pewniające wypełnienie porów, np. 
Epoxy ST 100 (art. 1160) z obsy-
paniem piaskiem kwarcowym  
ok. 1 kg/m² (0,7 –1,2 mm, art. 
4408). W razie użytkowania nie 
bezpośredniego gruntować prepa-
ratem Haftfest (art. 0220) rozcień-
czonym 1:3 wodą. Na słabo chło-
nącym betonie lub jastrychu ce-
mentowym do gruntowania stoso-
wać preparat Tiefgrund W (art. 
2842). Unikać tworzenia kałuż. 
Szczeliny brzegowe i ograniczają-
ce pola należy okleić pasmami 
pianki, aby zapobiec wypływaniu 
masy samopoziomującej. Nie na-
nosić na podłoża podgrzane. 
 
 

 Posadzki z dyli drewnianych 
Posadzki z dyli drewnianych na 
wpust i pióro należy oczyścić 
z resztek środków pielęgnacyj-
nych, np. wosków (w razie potrze-
by przeszlifować). Deski podłogo-
we muszą być dobrze przymoco-
wane do legarów. Tam gdzie to 
niezbędne należy je przymocować 
wkrętami do drewna. Szersze 
szczeliny pomiędzy deskami nale-
ży zamknąć masą Acryl 100 (art. 
7360-70), aby uniemożliwić prze-
ciekanie masy samopoziomującej. 
Oczyszczone podłoże drewniane 
(nowe posadzki niemalowane lub 
stare lakierowane) należy poma-
lować kryjąco 2 x środkiem Uni-
plan Grund, pomiędzy pierwszym  
i drugim gruntowaniem odczekać  
1 godzinę w celu umożliwienia 
wyschnięcia. Niemalowane, chło-
nące posadzki drewniane należy  
w przeddzień dodatkowo wstępnie 
zagruntować preparatem Uniplan 
Grund. Dla przejęcia ruchów 
drewna, na wyschniętej warstwie 
gruntującej należy przymocować 
zszywkami (ok. 6 razy na m²) tka-
ninę zbrojącą Remmers Armie-
rungsgewebe 5/100 (art. 3880) 
układaną z zakładkami. Na styku 
posadzki ze ścianą należy dodat-
kowo ułożyć oddzielające pasma 
styropianu, dla zabezpieczenia 
przed naprężeniami powłoki po-
sadzkowej. Jeżeli przewiduje się 
układanie okładzin z płytek lub 
płyt, posadzkową masę samopo-
ziomującą Uniplan układa się  
w warstwie o grubości minimum  
10 mm. W związku z czynnikami 
powodującymi ruch konstrukcji 
z belek drewnianych, wymagane 
jest odpowiednie ograniczenie 
powłoki szczelinami, zwłaszcza 
gdy później przyklejana będzie 
okładzina ceramiczna. Wypukłe 
narożniki, wnęki drzwiowe i słupy 
należy oddzielić szczeliną. Po-
wierzchnie pojedynczych pól nie 
powinny być większe niż 25 m². 
Bezpośrednio na stwardniałą po-
włokę z masy Uniplan można 
układać zarówno wykładziny dy-
wanowe jak i płytki. Można również 
wbudować odpowiednią warstwę 
rozdzielającą lub izolację aku-
styczną (np. Trittschal-
Dämmmatte, art. 4302) pomiędzy 
posadzką samopoziomującą 

i okładziną. Aby wykluczyć ruchy 
i tworzenie rys wynikające z pracy 
konstrukcji drewnianej, powinna 
ona być wyschnięta i zabezpie-
czona przed możliwością zawilgo-
cenia od strony spodniej. Gwaran-
cja nie może obejmować szkód 
spowodowanych takimi ruchami 
drewna. 
 

 Posadzki z asfaltu lanego 
(IC10-15), kamień naturalny, 
okładziny ceramiczne, jastry-
chy z ogrzewaniem podłogo-
wym, jastrychy anhydrytowe: 

Stare posadzki pokryte kamieniem 
naturalnym lub okładziną cera-
miczną oczyścić z wszystkich za-
brudzeń, powierzchnię asfaltu 
lanego należy dodatkowo wyśru-
tować. Po oczyszczeniu na całą 
powierzchnię nakłada się pędzlem, 
kryjąco preparat gruntujący Uni-
plan Grund. Po wyschnięciu war-
stwy gruntującej (najwcześniej po 
jednej godzinie) podłoże można 
pokryć powłoką. 

Sposób stosowania 

Wlać 5,6 l wody do czystego po-
jemnika, wsypać 25 kg Uniplan. 
Podanych proporcji mieszania 
należy przestrzegać, ponieważ 
zależy od tego w znacznym stop-
niu jakość wykonania i układania. 
Masę Uniplan miesza się inten-
sywnie mieszarką / mieszadłem 
śrubowym, np. mieszarką BEBA 
lub wiertarką z mieszadłem ko-
szowym przez co najmniej 3 minu-
ty, aż powstanie jednorodna do-
brze rozpływająca się zaprawa. 
Masę Uniplan od razu po wymie-
szaniu wylewa się na przygotowa-
ne podłoże i rozprowadza raklą lub 
ząbkowaną listwą gumową w war-
stwie o wymaganej grubości. 
Kolejne wymieszane porcje masy 
należy stosować w sposób ciągły, 
aby uniknąć śladów łączenia. 
Płynna zaprawa podczas rozpro-
wadzania sama się niweluje. Do-
datkowe wałkowanie powierzchni 
wałkiem kolczastym, wykonywane 
podczas układania zmniejsza na-
kład pracy i umożliwia uzyskanie 
powierzchni gładkiej prawie jak 
lustro, dzięki lepszemu odpowie-
trzeniu materiału. W przypadku 
warstw o grubości do ok. 5 mm 
używać wałków kolczastych z kol-
cami o długości 21 mm (art. 5038), 
przy grubszych warstwach wałków 
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z kolcami o długości 35 mm (art. 
5557). 
Większe powierzchnie (ponad 500 
m²) można pokrywać w najkrót-
szym czasie za pomocą pomp ze 
stosowaniem mieszarki przeciw-
bieżnej, np.: pompy mieszającej 
m-tec duomix 2000. Przy maszy-
nowym układaniu grubość warstwy 
musi wynosić co najmniej 3 mm. 
Przy przerwach w pracy trwają-
cych powyżej 20 minut należy 
opróżnić wąż pompy i natychmiast 
przepłukać wodą.  
Nie należy 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 w odcieniu lub 
do efektu flotacji. Dlatego w miej-
scach, którym stawiane są szcze-
gólne wymagania estetyczne, za-
lecamy nałożenie dodatkowej po-
włoki.  

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować 
przy temperaturach poniżej +5°C 
lub powyżej +25°C. Podane para-
metry określono w warunkach 
laboratoryjnych przy temperaturze 
20°C i wilgotności względnej po-
wietrza 65%. Niższe temperatury 
wydłużają, wyższe skracają czas 
przydatności do stosowania. Masę 
Uniplan należy chronić przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody po-
wodowanym przez wiatr i słońce.  

Powłoki wrażliwe na wilgoć i cien-
kowarstwowe zamknięcia można 
nakładać dopiero po wyschnięciu 
wylewki (po 2-4 dniach zależnie od 
temperatury, przy wilgotności 
resztkowej < 3% wag.). 

Przed późniejszym nakładaniem 
powłoki zamykającej Remmers 
Epoxy BS 2000 / BS 3000 należy 
zbadać powierzchnię (twardość 

oznaczona przez zadrapanie). 
W związku ze sposobem wykona-
nia prac w pojedynczych przypad-
kach może wystąpić bardzo nie-
wielkie tworzenie mleczka cemen-
towego. Należy je usunąć przed 
nałożeniem powłoki przez lekkie 
przeszlifowanie i odkurzenie.   

Narzędzia, czyszczenie 

Wiertarka z mieszadłem koszo-
wym, mieszarka BEBA lub mie-
szarka przeciwbieżna, pompy 
z mieszarkami, pojemnik do prze-
noszenia/wylewania, rakla lub 
ząbkowana listwa gumowa, wałek 
kolczasty. 
Narzędzia czyścić w stanie świe-
żym wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie:  
Ok. 1,5 kg/m² na każdy mm grubo-
ści warstwy. 
 
Składowanie:  
Przy składowaniu w zamkniętych 
pojemnikach, w suchym miejscu, 
co najmniej 12 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska , usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

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 P14 

EN 13813: 2005 
 

Uniplan 
Podkłady na bazie cementu przezna-
czone do stosowania wewnątrz obiek-

tów budowlanych 

 

Reakcja na ogień: E 

 

Wydzielanie  
substancji korozyjnych:  CT 

 

Wytrzymałość  
na ściskanie: C25 

 

Wytrzymałość  
na zginanie: F7 

 


