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NIBOPLAN BE ST 

 

 
 
 

 

Oblas ť 
použita: 

NIBOPLAN BEST slúži v interiéri na stierkovanie, vyrovnávanie a nivelovanie poterov, rýchlopoterov 
a surových betónových dosiek. Dá sa aplikovať na tvrdé, masívne podklady, špeciálne na kritické 
podklady, napr. na staré podklady so starými vodovzdornými zvyškami lepidla. Vhodná na aplikáciu pod 
parketové podlahy. Pri následnej aplikácii vhodnej povrchovej úpravy sa stierková hmota dá použiť aj 
v priemyselných priestoroch (predovšetkým s prejazdom vysokozdvižných vozíkov). V hrúbkach 1 – 15 
mm sa dá aplikovať v rámci jedného pracovného úkonu. Je vhodná aj na potery z liateho asfaltu 
v hrúbkach 3 až max. 5 mm. 

Technické 
údaje: 

Základ:  cement, obohatený syntetickou živicou 

Forma dodávky:  šedý prášok 

Teplota pri spracovaní:  optimum medzi +15°C až +20°C; nie pod +5°C a nad + 30°C 
Spotreba:  cca. 1,5 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy, nerozháňaná  
Zmiešavací pomer:  cca 6,75 l vody / 25 kg prášku 

Doba spracovate ľnosti:  cca. 40 minút od zamiešania (pri +18°C). 

Pochôdznos ť: najskôr po 2-3 hodinách 

Vyzretie pre pokládku:  po cca 12 hodinách 
Vhodnos ť na použitie stoli čiek  
na kolieskach (kolieska podľa  
normy DIN EN 12529): od hrúbky vrstvy 1 mm 
Vhodná pre podlahové vykurovanie:  áno – vyžiadajte si bližšie informácie  

GISCODE/GEV-EMICODE: ZI I – s nízkym obsahom chrómanov TGRS 613 
Nariadenie o nebezpe čných látkach:        „Dráždivý“. Rešpektujte pokyny podľa bezpečnostné listu 

a uvedené na obale 
Skladovanie:  V suchu. Chráňte pred vlhkosťou. 
                                                               Otvorený obal vždy tesne uzatvorte.  
                                                               Doba skladovania minimálne 6 mesiacov. 
                                                               Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom.    

Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie týždeň výroby. 
 

Príprava 
podkladu: 

Podklad musí byť podľa požiadaviek podľa DIN 18365, resp. 18356 predovšetkým dlhodobo vysušený, 
čistý (žiadne nečistoty, olej, tuk, vosk a iné separačné prostriedky), bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku a nie 
príliš hladký alebo príliš drsný. Nasledujúce podklady sa musia pripraviť pomocou penetračných náterov: 

NIBOPLAN BEST 
CEMENTOVÁ PRÉMIOVÁ STIERKOVÁ A NIVELAČNÁ HMOTA 

• dlhšia doba spracovania, 
• rýchla priechodnosť, už po 2 – 3 hodinách, 
• krátka doba vyzretia na pokládku, už po 12 hodinách, 
• výnimočne hladký povrch, 
• samozabiehavá, lepšia zabiehavosť v tenkých vrstvách, 
• stierkovateľná, 
• vhodná ako podklad na pokládku parkiet od hrúbky vrstvy 2 mm, 
• vhodná na prechádzanie vysokozdvižnými vozíkmi od hrúbky 3 mm (pri následnej aplikácii vhodnej 

povrchovej úpravy), 
• vhodná na čerpanie pomocou Bostik Pumping Truck, 
• dá sa rozháňať, 
• s výnimočne nízkym pnutím, 
• rýchlo hydraulicky viažuca, 
• vhodná pre stoličky s kolieskami od hrúbky 1 mm, 
• umožňuje stiahnutie na tenkú vrstvu. 
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Silne savé cementové potery: NIBOGRUND G 17 (zriedený vodou 1:1) 
 
Potery na báze síranu vápenatého, resp. 
liate potery na báze síranu vápenatého 
(mechanicky pripravené, povysávané): NIBOGRUND G 17 (zriedený vodou 1:1) 
 
Potery z liateho asfaltu, NIBOGRUND G 11 
dobre posypané pieskom, pozametané, 
povysávané: NIBOGRUND G 17 (zriedený vodou 1:1) 
 
Horečnaté potery, s minerálnym plnivom: NIBOGRUND E 30 (dobre posypaný  
  pieskom) 
  NIBOGRUND G 11 
 
Teraco, kamenné dlaždice a iné hladké NIBOGRUND G 11 
celistvé podklady: NIBOGRUND N 25 
 NIBOGRUND EXPRESS 
 
Pri úprave cementových podkladov zriedeným produktom NIBOGRUND G 17 sa zamiešaná stierková 
hmota dá nanášať na ešte vlhký penetračný náter. V ostatných prípadoch musí penetračný náter 
vyschnúť. 

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodávané 
obaly: 

Nalejte do čistej nádoby čistú, studenú vodu. Následne pridajte prášok stierkovej hmoty a vymiešajte ho 
miešadlom (napr. vŕtačka s miešacou ty čou BOSTIK-Ruhrstab ) do podoby hmoty bez hrudiek. 
Odporúčame dodržať dobu na vyzretie 2 minúty. Naneste vymiešanú hmotu v priebehu uvedenej doby na 
spracovanie na podklad a príp. ju zahlaďte hladítkom, alebo (pri väčších hrúbkach) z nej odstráňte ježkom 
viazaný vzduch. 

Pri hrúbkach vrstiev viac ako 15 mm (do 30 mm) musíte stierkovú hmotu nastaviť ostrým pieskom (pozri 
nižšie). Túto zložku primiešavajte ako poslednú. V prípade priemyselne využívaných liatych asfaltových 
plôch s vysokým zaťažením je potrebné zušľachtenie stierkovej hmoty. 

Nenastavené stierková hmota: Nastavená stierková hm ota:  

cca. 6,75 l vody cca. 7,0 l vody (podľa vlhkosti piesku 
a jeho čiary zrnitosti) 

25,0 kg NIBOPLAN BEST 25,0 kg NIBOPLAN BEST  
 16,0 kg (= 65 obj. %) piesok 0 až 4 mm 
Spotreba: cca. 1,5 kg na m2/mm Spotreba: cca. 1,0 kg na m2/mm 
 
Nenastavená stierková hmota NIBOPLAN BEST  umožňuje čerpanie pomocou Bostik Pumping Truck. 

Následné vrstvy prípravku NIBOPLAN BEST aplikujte najlepšie v momente, keď je prvá vrstva už 
priechodná, ale ešte stále vlhká. Ak by bola prvá vrstva suchá, je potrebné nanesenie penetračného 
medzináteru, napr. NIBOGRUND G 17 (zriedený vodou 1:1). 

Dozrievajúce vrstvy chráňte bezpodmienečne pred príliš rýchlym vyschnutím, napr. pri pôsobení priameho 
slnečného žiarenia, prievanu alebo vysokej teploty v priestoroch. 

Pred pokládkou krytín musí byť nivelačná vrstva úplne preschnutá. 
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 plne 
preschnutá 
 
papierové vrece – 25 kg (42 ks na palete) 
 
 
 
                      Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.  Vydanie 1.01 

 


