
 

 
 

 
Planol®Plasterfugenmörtel 

Mortar pentru rosturi de pavaj 

 

 

 
  Planol®Plasterfugenmörtel este un mortar uscat 
pentru rosturi de pavaj, gata de întrebuinţare, pe 
bază de ciment și cu adaos de polimeri, autonivelant 
și fără contracție. 
Potrivit ZTV Wegebau1, Planol®30 este adecvat 
pentru clasele de utilizare N1 și N2, iar Planol®40 și  
Planol®55 pentru clasele utilizare  N1, N2 și N3. 
Granulaţia: 0 - 0,8 mm.  
 
Domenii de utilizare 
Planol®Plasterfugenmörtel este utilizat pentru 
îmbinarea permanentă și puternică a rosturilor în 
conformitate cu DIN 18318. Ele sunt clasificate în 
functie  de clasa de rezistență și tipul pietrelor de 
pavaj. 

• Planol®30 cu o clasă de rezistență C20/25 
adaptată pentru blocuri de beton și pietre naturale, 

• Planol®40 cu o clasă de rezistenta C30/37 
adaptată blocurilor de beton și pietrelor naturale, 

• Planol®55 cu o clasă de rezistență C50/60 pentru 
îmbinarea pietrelor naturale. 
 

Proprietăţi 

• este autonivelant, curge excelent și umple 
fiecare cavitate,  

• nu are contracții și asigură o legătură 
strânsă între cele două fețe  

• este un material rezistent la îngheț, sare și 
ulei 

• dezvoltă rezistențe la abraziune și frecare 

• permite trafic imediat 

• poate fi pus sub sarcină după 24 de ore de 
la aplicare 

• îmbinarea întărită este hidrofobă 
(impermeabil la apă)  

• rezistent la impact după 3 ore 

• conţinut redus de crom conform directivei 
2003/53/EG și nu conține cloruri 

• este disponibil îm diferite culori, precum gri, 
travertin și antracit. Culorile speciale la 
cerere 

 
Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Cerința pentru o rostuire perfectă este un substrat 
durabil în conformitate cu normativele privind 
construcția drumurilor ZTV1 și RStO2. 
 
 
 

Trebuie asigurat drenajul în afara suprafeței de lucru a 
apelor  în exces. Înainte de turnare, rosturile trebuie să 
fie suflate cu aer comprimat. 
Întreaga zonă pavată este bine spălată în prealabil, până 
la saturație și menținută fără apă în exces în timpul 
procesării. 
 

2. Cantitatea de apă 
În general, cca. 16-18%, adică între 4,00-4,50 litri de apă 
pentru un sac de 25 kg.  
Fluiditatea poate fi ușor modificată prin adaugarea de 
apă (în funcție de panta suprafeței) 

 
3. Amestecarea 

Planol® Pflasterfugenmörtel se amestecă într-un 
malaxor cu cădere liberă. Se pune mai întâi 4/5 din 
cantitatea de apă prescrisă în malaxor, apoi mortarul de 
rosturi. După o amestecare puternică adăugați apa 
rămasă. 
Timp de amestecare:  cca. 3-4 minute.  
Timp de prelucrare: 10 min după preparare este fluid, 
iar în următoarele 10 min devine păstos. 
Temperatura de lucru: +5°C până la +10°C 
Timpii de amestecare sunt dependenți de temperatură. 
 

4. Aplicare: 
Planol® 30, 40 şi 55 se toarnă pe suprafaţa umezită în 
prealabil şi se întinde cu o racletă de cauciuc. Este 
foarte important ca după întindere să rămână pe 
suprafaţă cât mai puţin mortar şi să se menţină o 
suprafaţa umedă. După ce mortarul începe să se usuce 
(după cca. 30 min), suprafaţa se mai udă o dată  şi se 
freacă cu o perie cu păr aspru, apoi se clăteşte cu apă 
sub presiune. Pe suprafaţa pietrelor nu trebuie să mai 
rămână mortar. În caz contrar, procedura de periaj se 
repetă după 10 min. 
 

5. Tratarea ulterioară a suprafețelor 
Rosturile proaspăt turnate trebuie protejate de 
evaporarea timpurie a apei. Mortarul aplicat proaspăt 
trebuie protejat de uscare prea rapid prin măsuri 
adecvate (de exemplu hidratare).  În timpul fazei de 
prelucrare și de întărire, temperatura materialului, a 
mediului ambiant și a obiectului nu trebuie să scadă sub 
+ 5 ° C și nu trebuie să crească peste 30 ° C. 
Planol®  Plasterfugenmörtel trebuie să atingă o 
rezistență minimă la compresiune ≥ 5,0 N/mm2 înainte de 
primul îngheț. 
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6.    Recomandări 

Planol® Plasterfugenmörtel  este fabricat din 
materii prime naturale care în mod natural pot suferi 
ușoare modificări de nuanță, prin urmare aceste 
diferențe de culoare între diferitele loturi de material 
nu constituie motiv pentru reclamații. 
În funcție de materialul aplicat, suprafața acestuia 
poate rămâne ”pătată”; pentru a reduce cât mai mult 
materialul pentru rosturi, rezidual, care poate 
rămâne aderent pe suprafața pavajului, acesta din 
urmă va fi pregătit adecvat în prealabil. 
 
În mod special, pentru suprafețele absorbante, în 
cazul situațiilor incerte recomandăm realizarea unei 
suprafețe etalon.  
Zonele pavate nu trebuie să fie fixe în imediata 
apropiere a pereților adiacenți pentru a diminua 
posibilitatea de fisurare a rostului turnat. 
Mortarul de rosturi poate fi aplicat în rosturi cu 
lătime de la 3-25 mm. Recomandăm o lățime de rost 
între 8-10 mm și o adâncime a rostului pe întreaga 
înălțime a pietrei de pavaj. 
 
 
Consum: 
În general, 1 kg de mortar uscat dă 0,55 litri de 
mortar proaspăt. Consumul depinde de formatul de 
piatră și de lățimea îmbinării. Vă rugăm să solicitați 
un tabel de cerințe. 

Depozitare. Valabilitate 

În ambalaje originale nedesfăcute 12 luni. 
Depozitarea se face în medii uscate, fiind evitată 
expunerea la acţiunea directă a razelor solare. 
 
Livrare 
Saci multistrat 25 kg  
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet  
 
 
Mai multe produse: 
Pentru mortare de pat și reparații ale pavajelor, sunt 
disponibile și alte produse P&T, de exemplu : 

• Planol®Bettungsmörtel 354 

• Planol®Bettungsmörtel DF (permeabil) 

• Planol®Plast pentru aplicarea cu mistria 

• Topolit® Bitumenfix pentru repararea părții 
carosabile 

 
 

MM oo rr tt aa rr ee   pp ee nn tt rr uu   pp aa vv aa jj   PP ll aa nn oo ll ®®  

 
Date tehnice: 
 

Rezistența la compresiune în N/mm2 

Planol® 30 40 55 

1 zi 7 9 20 

7 zile 18 30 46 

28 zile 30 40 65 

 
 

Rezistența la încovoiere în N/mm2 

Planol® 30 40 55 

1 zi 2,0 3,5 4,5 

7 zile 3,0 5,0 7,0 

28 zile 4,5 8,0 9,0 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de 
mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. 
Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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