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 Špeciálne spojivo na vyhotovenie rýchlo tvrdnúcich, pevných až vysoko pevných 
cementových poterov, ktoré sú veľmi skoro pripravené na pokládku podlahových 
materiálov.  Akosť poteru CT 25 až V40-F4 až F2 podľa DIN EN 13813. 

Oblasť použitia: NIBOPLAN 300 slúži pred pokladaním podlahových krytín k tmeleniu, vyrovnaniu a nivelizácii 

povrchu na báze cementu, rýchloschnúcich hmôt a betónu do 20 mm. Pre vrstvy nad 10 mm 
musí byť zmes nastavená ostrým pieskom. Vďaka málopnúcemu tuhnutiu sa použitie 
doporučuje i na vyrovnanie poteru z liateho asfaltu v hrúbke vrstvy 2-5 mm. Len na vnútorné 
použitie! 

Zvláštne vlastnosti: - nivelizujúci 
- možnosť aplikácie v tenkých vrstvách 
- možnosť nanášania čerpadlom 
- rýchle hydraulické tuhnutie 
- tuhnutie s malým pnutím 
- vhodná pre kolieskové stoličky od hrúbky 1 mm 
- vhodná pre podlahové vykurovanie 
- vhodná pod parkety od hrúbky vrstvy 2 mm 

Technické údaje: Báza: špeciálne cementy a umelé živice 
Farba: šedý prášok 
Teplota pri spracovaní: optimum medzi +15°C až +20°C; nie pod +5°C a nad +30°C 
Spôsob nanášania: oceľovým hladítkom, raklou 
Spotreba: cca 1,5 kg/m2 na každý mm hrúbky vrstvy 
Miešací pomer: viď inštrukcie nižšie 
Doba spracovateľnosti: max. 25 minút po zmiešaní prísad (pri +18°C) 
Pochôdznosť: Najskôr po 2-3  hodinách 
Vytuhnutie pre pokládku: po cca 24 hodinách 
Vhodné pre zaťažovanie kolieskových 
vozíkov a pojazdných kresiel (DIN 68 131): od hrúbky vrstvy 1 mm 
Vhodné pre podlahové vykurovanie: áno – vyžiadajte si bližšie informácie 
GISCODE/GEV-EMICODE ZP 1/EC 1 „s veľmi nízkym obsahom emisií“ 

Podklad pre omietku: Podklad podľa DIN 18 365, resp. DIN 18 356 musí byť  trvale suchý, čistý (bez špiny, mastnoty, 
tukov, vosku a ďalších činiteľov spôsobujúcich oddeľovanie), bez trhlín, pevný v ťahu i tlaku a 
nemal by byť príliš hladký alebo drsný. Podklady musia byť ošetrené nižšie uvedenými 
základovými a zušľachťujúcimi nátermi:  
silne nasiakavé cementové potery 
NIBOGRUND G 17 (riedený 1 : 1 až 1 : 3 vodou) 

anhydritové alebo sádrové mazaniny (prebrúsené, vysaté) 
NIBOGRUND G 17 (riedený 1 : 1 vodou) 

podklady z liatého asfaltu (dobre popieskované, zametené a vysaté) 
NIBOGRUND G 11 
NIBOGRUND G 17 (riedený 1 : 1 vodou) 
potery z hore_natej mazaniny 
NIBOGRUND E 30 (dôkladne zasypané pieskom) 
NIBOGRUND G 11 

teraco, kamenná dlažba a ostatné hladké a kompaktné podklady 
NIBOGRUND G 11 
NIBOGRUND N 25 

 
Pri zakladaní savých podkladov z cementového poteru, riedeným NIBOGRUND G 17, je možné 
tmeliacu hmotu nanášať na ešte vlhký prednáter. V ostatných prípadoch musí prednáter pred 
nanesením tmeliacej hmoty celkom zaschnúť. 

  

Niboplan 300 
Samorozlievajúca, vysokopevná cementová hmota, nivelizujúca, s malým pnutím, čerpateľná 
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Spracovanie: Do čistej nádoby sa napustí čistá, studená voda, nasype sa NIBOPLAN 300 a pomocou 

miešacieho prístroja pri max. 600 ot./min sa prášok stierkovej hmoty dôkladne rozmieša, pokiaľ 
sa nedosiahne rovnomerná  konzistencia bez hrčiek. Zmes sa doporučuje ponechať minimálne 
2 minúty odstáť a znovu krátko premiešať. Hmota sa ihneď potom nanáša na podklad a v 
prípade nutnosti sa vyhladzuje pomocou oceľového hladítka. Pri väčších hrúbkach sa čerstvá 
zmes odvzdušňuje ihlovým valčekom. Pri uvažovanej hrúbke vrstvy cez 10 mm sa stierková 
zmes musí nastaviť  ostrým pieskom zrnitosti 0-4 mm tak ako je zmienené nižšie. Piesok sa do 
zmesy pridáva  ako posledná zložka. 
 
Zmes bez nastavenia pieskom 
cca. 5,5 l vody 
25 kg NIBOPLAN 300 
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm 
Nastavená zmes 
Cca. 5,75 l vody 
25 kg NIBOPLAN 300 
16,0 kg (= 65% hmotnosti) piesku 0 - 4 mm 
Spotreba: cca 1,0 kg/m2/1 mm 
 
Pri veľkoplošných prácach môžeme NIBOPLAN 300 nanášať strojovo. Pri prerušení dlhšom než 

30 minút je potrebné stroje a hadice vyčistiť. Eventuálne následné prestierkovanie  ďalšou 
vrstvou pomocou NIBOPLAN 300 sa najlepšie vykonáva, keď je po prvej vrstve už možnosť 

chodiť, alebo je ešte vlhká. Pokiaľ dôjde k jej vyschnutiu, musí sa pred druhým tmelením ošetriť 
penetračným náterom NIBOGRUND G 17 (riediť vodou v pomere (1:1). 

Dodávaná forma: Papierové vrece 25 kg 

Osobitné pokyny: Tuhnúce vrstvy je nutné chrániť  proti príliš rýchlemu vyschnutiu, ktoré zapríčiňuje napr. priame 
slnečné žiarenie, prievan, vysoká izbová teplota a pod. Pred lepením krytín musí byť 
vyrovnávacia vrstva úplne preschnutá! 

Spotreba: cca 25 kg na m2 pri hrúbke vrstvy 20 mm. Z 25 kg omietky Sanierputz WTA, sivá/biela získate 
cca 19 l čerstvej omietky. 

Skladovanie: V suchu a chlade. Doba skladovania v originálnom obale cca 6 mesiacov. Dátum výroby a 
minimálne trvanlivosť je uvedená na obale. Číslo šarže: 1.čislo uvádza rok, ďalšie dve čísla 
týždeň výroby. 

Bezpečnosť práce: Vytvrdnutý materiál likvidujte ako stavebnú suť. Prázdne obaly odneste na riadenú skládku – po 
vyčistení je možné recyklovať. Obsahuje cement! Reaguje silne alkalicky s vlhkosťou! Pracujte v 
dobre vetraných priestoroch. Chráňte oči a pokožku pred potretím a dýchacie cesty pred 
prachom, pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky – ochranné okuliare, ochranné 
rukavice a respirátor. Dodržujte zásady osobnej hygieny. Nedovoľte, aby sa neriedený výrobok 
alebo jeho väčšie množstvo 
dostalo do spodných vôd, vodstva alebo kanalizačného systému. Podrobnejšie informácie 
týkajúce sa bezpečnostných otázok sú uvedené v Bezpečnostnom liste výrobku. Chráňte pred 
dosahom detí! 

Upozornenia: Kód GIS ZP 1, s malým obsahom chromátov podľa nariadenia ES 1907/2006 (REACH) 
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