
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

NIBOPLAN DE  
Samorozlévácí potěr pro tenké vrstvy, nivelizující, s malým pnutím, čerpatelný  
 
 
 
OBLAST POUŽITÍ: 
NIBOPLAN DE slouží ve vnitřních prostorách ke zhotovení vyrovnávací vrstvy na podkladu z betonu, 
cementového a anhydritového potěru, stejně jako na stávajících podkladech se zbytky vodě-necitlivých lepidel 
nebo keramické dlažby v suchých prostředích. Výrobek je v jedné pracovní operaci zpracovatelný v tloušťce 
vrstvy 5 – 40 mm. Vhodný pod parkety. Pro vyrovnání podkladu z litého asfaltu použijte samonivelizační 
stěrkovou hmotu NIBOPLAN 300.  
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- nivelizující      - tuhnutí s malým pnutím 
- rychlé zrání      - vhodný pro podlahové vytápění 
- možnost nanášení čerpadlem   - vhodný pod parkety  
- vysoká pevnost     - nízký obsah chromátů dle TRGS 613 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze speciální cementy a umělé pryskyřice 

Barva šedý prášek 

Teplota při zpracování optimum mezi +15°C až +20°C; ne pod +5°C a nad +30°C 

Způsob nanášení ocelovým hladítkem, raklem  

Spotřeba cca 1,7 kg/m2 na každý mm tloušťky vrstvy 

Mísící poměr  cca 5,4 l vody / 30 kg prášku 

Doba zpracovatelnosti  max. 20 minut po smísení přísad (při +18°C)   

Pochůznost  po 1,5 – 3 hodinách 

Vyzrálost pro pokládku po cca 24 hodinách, při tl. vrstvy 10 mm 

Vhodné pro zatěžování kolečky vozíků 
a pojízdných křesel (DIN 68 131) 

od tloušťky vrstvy 5 mm 

Vhodné pro podlahové vytápění ano – vyžádejte si bližší informace 

GISCODE/GEV-EMICODE ZP 1/EC 1 „s velmi nízkým obsahem emisí“ 

Skladování  v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem 
a vlhkostí  

Skladovatelnost 6 měsíců 

 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad dle DIN 18 365 musí být trvale suchý, čistý (bez špíny, mastnoty, tuků, vosků a dalších činitelů 
způsobujících oddělování), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký nebo drsný. Podklady musí 
být ošetřeny níže uvedenými základovými a zušlechťujícími nátěry: 
silně nasákavé cementové potěry NIBOGRUND G 17 (ředění  1 : 1 až 1 : 3 vodou) 

anhydritové nebo sádrové mazaniny 
(přebroušené, vysáté) 

NIBOGRUND G 17 (ředění 1 : 1 vodou) 
 

podklady z litého asfaltu (dobře popískované, 
zametené a vysáté)  

NIBOGRUND G 11 
NIBOGRUND G 17 (ředění 1 : 1 vodou) 

První příjemce: ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00  Praha 10, tel.: 271 096 610, e-mail: anvitrade@anvitrade.cz  



 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný 
efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi 
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. 
 
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                               Vydání: 1. 04  
  
 

potěry z hořečnaté mazaniny  NIBOGRUND E 30 (důkladně zasypán pískem) 
NIBOGRUND G 11 

teraco, kamenná dlažba a ostatní hladké 
a kompaktní podklady 

NIBOGRUND G 11 
NIBOGRUND N 25  

Při základování savých podkladů z cementového potěru, ředěným NIBOGRUND G 17, lze tmelící hmotu nanášet 
na ještě vlhký přednátěr. V ostatních případech musí přednátěr před nanesením tmelící hmoty zcela zaschnout. 
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Do čisté nádoby natočíme 5,4 l čisté, studené vody, vsypeme 30 kg NIBOPLAN DE a pomocí míchacího přístroje 
o max. 600 ot./min důkladně rozmícháme, dokud se nedosáhne stejnoměrné konzistence bez žmolků. Do směsi 
nelze přidávat žádné další přísady. Hmota se ihned po rozmíchání nanáší na podklad a rozprostírá se pomocí 
ocelového hladítka nebo raklu. Dilatační nebo okrajové spáry se u NIBOPLAN DE přebírají. Místa styku 
tenkovrstvého potěru se svislými stavebními konstrukcemi je nutné opatřit pružným materiálem, 
jako např. samolepícím páskem z PE-fólie. V případě instalace výrobku v tloušťce vrstvy nad 20 mm 
doporučujeme NIBOPLAN DE zpracovávat strojně a plochu dilatovat na pole cca 40 m2. 
 
V tloušťce vrstvy 10 mm je podklad vyzrálý pro další pokládání po cca 24 hodinách (při teplotě +20oC 
a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Při instalaci výrobku na podlahovém vytápění lze po třech dnech započít 
s nahříváním podlahy. Dbejte důkladně návodu a předpisů dodavatele topného systému. Před lepením krytin 
musí být vyrovnávací vrstva plně proschlá!  
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
papírové pytle  - 30 kg  
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