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MULTIPLAN-12 
  

Самонивелираща се замазка 

 

• Полимерно модифицирана  
• Самонивелираща   
• Водоустойчива   
• За вътрешна и външна употреба  
• Лесна за полагане  
• Бързостягаща   
• Подходяща и за подово отопление  
• Подходяща и за работа с помпа  
• За дебелина на слоя от  1 до 12 mm  
•   
НОВА ФОРМУЛА, ПО-ТЕЧЛИВА, ДЪЛГОТРАЙНА  
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
MULTIPLAN-12 е самонивелираща се замазка на циментова основа за външна и 
вътрешна употреба. 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  
MULTIPLAN-12 се използва с дебелини от 1-12 мм за изглаждане, ремонт и 

изравняване. Подходящи основи са бетонните подове в съответствие с DIN 

1045, нагрети и неотопляеми замазки на циментова основа, 

несъответстващи на DIN 18560, стари, добре залепени плочки и бързи 

замазки на циментова основа (например SOLIDONE PRONTO). 

MULTIPLAN-12 е подходящ за външни помещения и такива, които са 

подложени на влага, когато е монтирана подходяща водоустойчива 

мембрана на Benfer. Не е подходяща като крайно покритие без 

допълнителни облицовки. Подходящите основи, които са изравнени с 

MULTIPLAN-12, могат да бъдат покрити с плочки, килими, текстилни 

покрития, линолеум, PVC.  
 
 
CONTRCT ITEM SPECIFICATIONS:  
The cementitious screed will become homogeneous with the application of a 

self-levelling cementitious mortar, polymer-modified, applicable in thickness from 

1 to 12 mm, as MULTIPLAN-12 by Benfer s.r.l.  
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НАЧИН НА УПОТРЕБА:  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:  
Основата трябва да е суха, носеща, здрава и да не съдържа вещества, които действат 

като отделящ слой. Разделителните слоеве и подобни трябва да бъдат механично 

отстранени с подходящи средства. При циментова основа или плаващи замазки 

готовността за полагане на MULTIPLAN-12 трябва да бъде изпитана с карбиден 

хигрометър (вижте раздел за съвети), за да се изключи евентуална деформация на 

замазката поради процесите на свиване на основата. Температурата на въздуха, 

материала и основата не трябва да са под + 5 ° C за времето на нанасяне и седмицата 

след това. 

За дебелини до 12 мм грундирайте бетонната или циментова замазка със STARPRIM 

или BENFERPRIM и след като изсъхне положете MULTIPLAN-12. Препоръчваме грундът 

да се остави да изсъхне напълно. 
 

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА:  
Използвайте 5.25 - 5.75 литра вода, за 25 kg MULTIPLAN-12. Разбъркайте до хомогенна 

консистенция. При нужда оберете останалия по стените на съда сух материал и 

разбъркайте отново. Препоръчва се миксер със скорост от 500-700 об / мин. 
 

ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА:  
Излейте MULTIPLAN-12 върху грундираната основа и равномерно го разстелете с подходящ 

инструмент в рамките на отвореното време за работа. Желателно е да използвате водачи за 

нивото. Желаната дебелина може да се контролира, докато продуктът  е в мокро състояние. 

Необходимата дебелина трябва да се достигне в една операция. Обезвъздушете слоя с 

шипчест валяк (или друг подходящ инструмент)  

Защитете MULTIPLAN-12 от твърде бърза загуба на влага, напр. от високи стайни 

температури, пряка слънчева светлина и течения. Там, където е необходимо да се 

нанасят допълнителни слоеве MULTIPLAN-12, те се полагат най-добре, когато 

първият слой е сух и проходим. Грундирайте между слоевете със STARPRIM.  
Плочки могат да се полагат след 24 часа. За други повърхностни покрития е 

необходимо да се тества остатъчната влага с карбиден хигрометър (вижте раздела 

за съвети). Спазвайте максимално разрешеното съдържание на остатъчна влага в 

информационния лист. 
 

СЪВЕТИ:  

• За надеждно елиминиране на въздушните мехурчета старателно почистете 

нанесените грундове BENFERPRIM или STARPRIM. Обезвъздушете MULTIPLAN-12 

с шипчест валяк, докато все още е течен. 

• Ако положеният слой съхне твърде бързо (напр. в отопляеми помещения или при 

силно абсорбиращи основи), съществува риск от образуване на пукнатини. 

• Необходима е вентилация в помещението. Въпреки това, въздушните течения по 

време на нанасяне трябва да се избягват, също така и пряката слънчева светлина. 

Вътрешната и подовата температура трябва да бъдат минимум + 5 ° C по време на 

нанасяне и една седмица след това. Овлажнители не могат да се използват през 

първите 3 дни. 

• Състоянието на основата е от съществено значение за успешното изравняване 

на пода. Абсорбиращите основи влияят отрицателно върху разливността и 

изглаждането, поради което основата трябва да бъде добре подготвена, почистена и 

грундирана. 
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• Отстранете напълно остатъците от предишни лепила. Минимални количества 

(повърхностна площ <25% / m2) могат да останат върху основата. Почистете 

основата, грундирайте с REOBASE и посипете с 0,5-1,0 мм кварцов пясък. 

Отстранете излишния пясък след изсъхване. Влагата от основата и повърхността 

трябва да се елиминира напълно, ако това не е възможно напълно отстранете 

остатъците от лепило. В този случай нивото на замазката ще е до 10 мм. 

• Силно натоварване с отрицателно или положително налягане на влага трябва да 

бъде изключено или остатъците от лепило трябва да бъдат напълно отстранени. 

Общата влажност на замазката може да се изчисли с карбид хигрометър. 

• Старите водоустойчиви лепила премахнете механично, почистете, грундирайте с 

REOBASE и посипете с 0,5-1,0 мм кварцов пясък. Почистете остатъка след 

изсъхване. 

• По време на изравняване с MULTIPLAN-12 остатъчната влажност на замазки на 

основата на калциев сулфат, (измерена с карбиден хигрометър), не може да 

надвишава 0,5% без подово отопление или 0,3% при подово отопление. 

Грундирайте със STARPRIM и оставете да изсъхне напълно. След 12-16 часа 

нанесете MULTIPLAN-12 до максимум 12 мм. Елиминирайте последващото излагане 

на влага. 

 

Максимално съдържание на влага за изравняващи съединения, определено с 

карбиден хигрометър (вж. съвети) 

Финишно покритие  Нагрят  Ненагрят  
     

Плътна повърхност пропусклива за вода 1,8% 2,0%  
     

Тъкана повърхност Водонепропусклива  1.8 % 2.5 %  

 Водопропусклива  2,0% 3,0%  

Паркет  Свободно стоящ 1,8% 2,0%  

Ламинат  Свободно стоящ 1,8% 2,0%  
     

Керамични плочки и/или     

натурален камък, бетонени Дебел лепилен слой 2,0% 2,0%  
     

плочи Тънък лепилен слой 2,0% 2,0%  

 

Директният контакт между разтвори на циментова основа и магнезитови замазки 

води до унищожаване на магнезитовата замазка чрез химическа реакция. 

Подготовката на основата и поправянето на празнини и неравномерни площи трябва 

да се извърши с тиксотропна ремонтна замазка BENFERCURE-VARIO или 

TRIOTECH. 

Подложките с големи пори предизвикват по-голяма консумация на материали. По-
високите температури се ускоряват, по-ниските температури забавят процеса на 
настройване.
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ПОЧИСТВАНЕ: Използвайте вода за почистване на инструментите  

РАЗХОД: Консумацията на MULTIPLAN-12 е 1,65 kg/m² за всеки сантиметър 

дебелина.  
ОПАКОВКА: MULTIPLAN-12 е опакован в торби по 25 kg и 1500 kg на стандартен 

европалет.  
СЪХРАНЕНИЕ: В оригиналната опаковка на сухо и хладно място.  

ГОДНОСТ: 12 месеца от датата на опаковката.  
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 

   

Основа :  Предварително подготвен прах 

Цвят:  Сив  

Съхранение:  
12 месеца в оригиналната опаковка на сухо и хладно 
място 

Опасност от токсичност:  
Възможна реакция с очите и кожата поради 
съдържанието на цимент 

Запалим:  Не  

Обемно тегло - суха:  1.300 kg/m3 

Съотношение на смесване:  5,25 – 5,75 литра вода за 25 kg торба 

Време за смесване:  3-5 минути 

Консистенция:  Течлива  

Обемно тегло - смесена:  1800 kg/m³ 

Работна температура:  От + 5°C до + 35°C 

Отворено време за работа:  30 минути 

Минимална / Максимална дебелина:  От 1 cm до12 cm 

Максимална едрина:  0,5 mm 

Проходима след:  4 часа 

Полагане на плочки:  След 24 часа (остатъчна влажност <4%) 

Полагане на мрамор и естествен камък:   

Дебелина ˂ от 6 мм  След  24 часа (остатъчна влажност <3%) 

Дебелина ˃ от 6 мм  След  48 часа (остатъчна влажност <3%) 

Полагане на дърво и еластични покрития:   

Дебелина ˂ от 6 мм  След  24 часа (остатъчна влажност <3%) 

Дебелина ˃ от 6 мм  След  72 часа (остатъчна влажност <3%) 

Крайна якост:  7 дни 

Сила на компресия след   

24 часа, 7 и 28 дни:  3 N/mm², 16 N/mm², 25 N/mm² 

Сила на гъвкавост след 24 часа, 7 и 28 дни:  1 N/mm², 3 N/mm², 4 N/mm² 

Температурна устойчивост:  От -30°C до +90°C 
   
 

* при 23 ° C и 50% относителна влажност. Данните се отнасят до плаваща замазка с дебелина 5-6 см, 
положена във вентилирана зона. 

 

ВАЖНО: Информацията, дадена в тази таблица, се основава само на нашия най-добър 
опит и е ориентировъчна. При всички случаи тя трябва да бъде проверена от крайния 
потребител, който поема всички задължения, произтичащи от използването на продукта.
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