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Toepassing 

 Snel te belasten, zelfnivellerende  
 vloeregaliseermortel voor binnen. 
 Beton, zandcementdekvloeren, 

vloeren met vloerverwarming,     
anhydrietvloeren 

 Gietasfaltvloeren, houten vloeren, 
natuursteen en keramische vloer-
tegels  

 
Producteigenschappen 

 Gemakkelijk te vermengen en te 
verdelen (ook verpompbaar) 

 Goede vloei-eigenschappen 
 Laagdikte in één laag tot 30 mm en 

lokaal plaatselijke ruwe oneffenhe-
den tot 50 mm 

 Snel verhardend, na 3-4 uur     
beloopbaar 
 

Verlijming van 

- Vochtongevoelige materialen (bijv. 
tegels) na 4 - 6 uur. (afhankelijk 
van de temperatuur) 

- Parket, tapijt en kunststofvloeren 
na 2-4 dagen  
(afhankelijk van de temperatuur 
en luchtvochtigheid) 

 
 
 
 
 
 

Mogelijke systeemproducten 

 Uniplan Grondering (art.nr. 2820) 
 Epoxy ST 100 (art.nr. 1160) 
 Acryl 100 (art.nr. 7360-70) 

 
Ondergrond 

Eisen aan de ondergrond 
Draagkrachtig, schoon en stofvrij. 
 
Voorbereiding 

Berijdbare oppervlakken moeten  
afgewerkt worden met een laagdikte  
> 10 mm en de ondergrond moet ab-
soluut mechanisch worden opgeruwd. 
Stof met stofzuiger verwijderen en 
vervolgens de ondergrond gronderen. 
 
 
 

Beton en andere cementgebonden 
ondergronden 

Na een goede voorbewerking de 
ondergrond gronderen. 
Indien de laag als gebruiksvloer dient, 
die mechanisch wordt belast, moet de 
ondergrond altijd gegrondeerd worden 
met een poriënvullende epoxy gronde-
ring, bijv. Epoxy ST 100 (art.nr. 1160) 
en deze instrooien met Kwartszand ca. 
1 kg/m²  (0,7 – 1,2 mm)  
Indien de vloer niet direct als werkvloer 
wordt gebruikt, met Hechtemulsie 
(art.nr. 0220) 1 : 3 met water verdund 
gronderen.  
Zwak zuigende ondergronden, beton, 
zandcementdekvloeren, gronderen 
met Remmers Diepgrondering W 

(art.nr. 2842). Plasvorming te allen 

tijde uitsluiten.  
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Voor vloeren 

binnen 

 Droge mortel/ 

water 

 Verwerkings- 

temperatuur 

 Mengtijd  Mortelvloer/ 

gietbaar/ 
staand te 

verwerken 

 Totaal verbruik 

per mm laag-
dikte 

 Houdbaarheid  Droog opslaan 

 

Technische gegevens 

Kleur: grijs 
Schudmaat: 1,2 kg/liter poeder 
Verwerkingstijd:  20-30 minuten, afhankelijk van de  
 temperatuur 
Druksterkte (na 28 dagen):  ca. 30 N/mm2 
Buigtreksterkte (na 28 dagen): ca. 9 N/mm2 

Soortelijke massa droge, 
verharde mortel:  ca. 1,9 kg/dm3 
Hechting: 1,5 tot 4,5 N/mm2 (afhankelijk van de 
 ondergrond) 
Berijdbaar:  na 48 uur met luchtbanden 
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Aansluitvoegen en/of voegen van 
verschillende vlakken voorzien van 
tochtband c.q. schuine strips om het 
weglopen van de egaliseermortel te 
voorkomen. 
Niet op verwarmde vloeren of met in 
werking zijnde vloerverwarming aan-
brengen. 
 
Houten vloeren 

Houten vloeren met messing en groef 
schoonmaken c.q. eventuele reini-
gingsmiddelen en wassen verwijderen, 
eventueel schuren. De vloerplanken 
moeten goed op de balken gefixeerd 
c.q. bevestigd zijn. Indien noodzakelijk 
extra schroeven aanbrengen.  
Brede voegen in de vloer met Acryl 
100 (art.nr. 7360-70) dichtzetten, om 
te voorkomen dat de Uniplan via na-
den of kieren wegloopt. De goed ge-
reinigde houten ondergrond (nieuwe, 
niet gelakte of oude gelakte vloeren) 
dekkend met Uniplan Grondering 
(art.nr. 2820) tweemaal gronderen.  
Tussen de lagen 1 uur laten drogen.  
 
Niet behandelde, kale houten vloeren 
bovendien 1 dag van tevoren met 
Uniplan Grondering behandelen.  
Op de droge grondering Wapenings-
weefsel 5/100 (art. nr. 3880) om wer-
king van het hout te voorkomen, aan-
brengen en op de ondergrond bevesti-
gen (ca. 6 bevestigingen per m2).  
Aansluitingen vloer op wand boven-
dien voorzien van styropoorstroken ter 
voorkoming van spanningen in de 
vloer. De mortel wordt in een minimum 
laagdikte van 10 mm aangebracht 
wanneer er nadien tegels of plavuizen 
worden aangebracht. Als gevolg van 
werking van de houten vloerconstruc-
tie is een dienovereenkomstige beper-
king van de voegen van de afwerking 
noodzakelijk, met name wanneer er 
nadien keramische tegels op worden 
gelijmd. Binnenhoeken, kozijnen, enz. 
moeten middels een voeg worden 
gescheiden. De afzonderlijke vlakken 
mogen niet meer dan 25 m2 bedragen. 
De uitgeharde vloermortel kan zowel 
met tapijt alsook met tegels afgewerkt 
worden. Ook kunnen geschikte ont-
koppelingsmatten en geluiddempende 
matten (bijv. Geluidsisolatiemat art.nr. 
4302) tussen de afwerking en de on-
dervloer worden gebruikt. Om bewe-
ging en werking en scheurvorming 
vanuit de houten ondervloeren te 
voorkomen, moet deze volledig zijn 
gedroogd en niet door vochtinwerking 
van onder of zijdelings belast worden. 
Garantie op schade als gevolg van 
werking vanuit de ondervloer kan dan 
ook niet worden gegeven. 
 
 
 

Gietasfaltvloer (IC10-150, natuur-
steen, keramische vloeren, vloer 
met vloerverwarming,     
anhydrietvloeren. 
Oude natuursteen- en keramische 
vloeren heel goed ontdoen van vervui-
lingen en goed schoonmaken. 
Gietasfalt moet bovendien stofarm 
gestraald worden. Na reiniging Uniplan 
Grondering volledig dekkend aanbren-
gen. Na droging van de grondering (op 
z’n vroegst na 1 uur) kan de onder-
grond worden bewerkt. 
 

Mengen 

Water in een schone speciekuip gieten 
en droge mortel toevoegen.  
 
Met een daarvoor geschikte mixer 
intensief circa 3 minuten tot een ho-
mogene verwerkingsklare consistentie 
is verkregen. 

 
Verwerking  

Verwerkingscondities 

Materiaal-, omgevings- en ondergrond- 
temperaturen: minimaal +5°C tot 
maximaal +25°C. 
Lagere temperaturen verlengen, hoge-
re temperaturen verkorten de verwer-
kings- en verhardingstijden. 
 
Verwerkingstijd (+20°C) 

Circa 20-30 minuten. 
 

Na vermenging op de goed voorberei-
de ondergrond in de gewenste laagdik-
te gieten en met vloertrekker of getan-
de rubberen vloertrekker verdelen. De 
verschillende mengsels in een conti-
nuproces verwerken om aanzetten te 
voorkomen. De gietmortel is zelfnivel-
lerend. Direct na het aanbrengen kan 
het oppervlak met een ontluchtingsrol, 
prikrol worden doorgerold. Dit verge-
makkelijkt de verwerking en zorgt voor 
een nagenoeg spiegelglad oppervlak 
wat het materiaal beter ontlucht. 
Bij laagdiktes tot 5 mm een ontluch-
tingsrol, prikrol met 21 mm lange naal-
den (art. nr. 5038) gebruiken, bij grote-
re laagdiktes een ontluchtingsrol, prik-
rol met 35 mm lange naalden (art. nr. 
5557) gebruiken. 
Voor grotere vlakken (meer dan 500 
m²) adviseren wij gebruik te maken 
van een dwangmenger met pomp,  
bijv.: mengpomp m-tec duomix 2000. 
Indien het materiaal machinaal ver-
werkt wordt moet de laagdikte tenmin-
ste 3 mm bedragen. 
Bij werkonderbrekingen van meer dan 
20 minuten de slangen leegmaken en 
met water doorspoelen. 
Doorloopmengers niet gebruiken. 

 
 

Verwerkingsopmerking 

Mortel welke al begint te verharden 
niet meer met water of met nieuwe 
verse mortel vermengen. 
 
De verse mortelvlakken minimaal 4 
dagen tegen te snelle droging, vorst en 
regen beschermen. 

 
Opmerking  

Gezien de gebruikte natuurlijke vulstof-
fen, is het mogelijk dat er een geringe 
afwijking in de hoeveelheid water ont-
staat. Dit kan leiden tot lichte kleuraf-
wijkingen of er kunnen vlekken ont-
staan doordat overtollig water enigs-
zins naar boven trekt. 
 
De aangegeven waarden zijn onder 
laboratoriumcondities bij 20°C en 65% 
relatieve luchtvochtigheid verkregen. 
 
Kan sporen van pyriet of ijzersulfide 
bevatten. 
 
Vochtgevoelige afwerkingen eerst na 
droging van de vloer opbrengen (af-
hankelijk van de temperatuur 2-4 da-
gen, maximum restvochtgehalte  
< 3 gew.-%.  
 
Afhankelijk van de verwerking kan er 
eventueel een geringe sinterhuid ont-
staan. Deze door schuren en met 
stofzuiger verwijderen. 
 
Verbruik 

Circa 1,5 kg/m²/mm laagdikte. 
 
Gereedschap, reiniging 

Menggereedschap, pomp met 
dwangmenger, verrolbare 
kuip, vloertrekker of getande rubber 
vloertrekker, ontluchtingsrol, prikrol. 
 
Gereedschap indien nog niet verhard 
met water reinigen. 
 

Verpakking 

Papieren zakken 25 kilo 
 

Houdbaarheid 

Droog, in gesloten verpakking circa 9 
maanden. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 

 
 
 
 
 



Bladzijde 3 van 3 

 
2824 – 08.16[07.16] 

          Remmers B.V. – Stephensonstraat 9 – 7903 AS Hoogeveen – tel. 0528 229333                                    www.remmersbv.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend 
volgens deze voorwaarden.   
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Remmers B.V. 
Stephensonstraat 9 

7903 AS HOOGEVEEN 
 

09  
GBI P14 

EN 13813: 2002 
 

Uniplan 
Cementmortel voor toepassing 

 binnen 
EN 13813: CT – C25 –F7 

_______________________________ 

Brandgedrag: E 

Vrijkomen van corrosieve  
substanties:  CT 

Druksterkte: C25 

Buigtreksterkte: F7 


