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Planol®Bettungsmörtel 454 

Strat /pat de mortar cu  
rezistenţe foarte mari, pentru pavaje 

 

 

   Planol® Bettungsmörtel 454 este un amestec 
uscat, pe bază de ciment, gata de utilizare. Dezvoltă 
într-un timp foarte scurt rezistențe ridicate. 
Granulație: 0 – 4 mm 
Potrivit ZTV Wegebau (construcția drumurilor ZTV, 
editura FGSV Köln), este adecvat ca strat tip 1, 
pentru clasele de utilizare N1, N2 și N3. Potrivit ca 
suprafață de drum pentru clasele de construcție III -
IV conform RStO (directivă RStO pentru 
suprastructura rutieră, editura  FGSV Köln). 

Domenii de utilizare 
Planol® Bettungsmörtel 454 se utilizează ca 
mortar de pat atunci când sunt preconizate încărcări 
mari ale trotuarelor, ca de exemplu pentru acoperiri 
în sensuri giratorii, zone pietonale cu trafic intens, 
zone stradale pentru servicii de transport în comun 
(autobuze), stații de autobuz și zonele buclelor de 
întoarcere, pentru drumuri și piețe publice.  

Proprietăţi 
Planol®  Bettungsmörtel 454 

• Este recomandat ca mortar de pat pentru pavaje 
ce suportă sarcini mari 

• Poate fi pus sub sarcină maximă la 24 de ore 
după punerea în operă 

• Poate fi prelucrat în consistență moale până la 
plastică 

• Este rezistent la îngheț și la săruri de dezgheț 

• Recomandat pentru grosimi de strat de până la 
70 mm 

• Are conținut scăzut de crom, conform Directivei 
2003/ 53/ CE 

• Este impermeabil la apă și nu conține cloruri. 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Pentru executarea straturilor şi a îmbinării pavelelor, 
trebuie să se respecte normele DIN 18318, RstO 
(directivă pentru suprastructura rutieră), ZTV 
(construcția drumurilor). Foarte importantă este 
existenţa un strat de bază suficient de durabil, cu 
bună rezistenţă, care să suporte sarcinile ulterioare. 
Trebuie asigurat drenajul apei prin realizarea pantei. 

2. Cantitatea de apă de amestecare 
Planol®  Bettungsmörtel 454 se amestecă cu cca. 
12% - 14% apă, adică cca. 3,00 – 3,50 l de apă la 
un sac de 25 kg. 

3. Amestecarea 
Planol® Bettungsmörtel 454 se poate amesteca 
folosind un malaxor cu amestecare forțată sau un 
mixer de mână cu viteză redusă, cu coș mare de  

amestecare. Se adaugă aproximativ 4/5 din volumul de 
apă în vasul de amestecare, apoi se adaugă treptat 
materialul, amestecând continuu. Se adaugă restul 
cantității de apă până se obține consistența dorită și se 
amestecă bine timp de cca. 4 minute. Se prepară doar 
cantitatea de material ce poate fi procesată în intervalul 
de timp specificat.  

4. Recomandări 

• Pentru a îmbunătăți aderența dintre pavaj și Planol® 
Bettungsmörtel 454, se recomandă utilizarea Planol® 
Haft, ca agent de lipire; pentru dimensiuni mai mari de 
cca. 20x20 cm, este obligatorie prelucrarea cu Planol® 
Haft ,conform fișei tehnice. 

•  Dacă este necesară o legătură mai puternică între 
stratul de bază și mortarul de pat, se recomandă 
utilizarea Planol® Haft . 

• Timpii specificați sunt dependenți de temperatură. 

• Planol® Bettungsmörtel 454 poate fi prelucrat la 
temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. 

• Imediat după îmbinare, este permis accesul pe 
suprafață. Atunci când se utilizează mortarul de rosturi 
Planol® Pflasterfugenmörtel, suprafața poate fi pusă 
sub sarcină după o zi. 

5. Tratarea ulterioară a suprafețelor 
Suprafețele trebuie protejate împotriva evaporării 
premature a apei. Mortarul proaspăt aplicat trebuie 
protejat împotriva uscării prea rapide prin măsuri adecvate 
(de ex. hidratare). În timpul prelucrării și al întăririi, 
temperatura materialului, a mediului ambiant și a 
pavelelor nu trebuie să scadă sub +5°C și nu trebuie să 
crească peste +30°C. Stratul de Planol® Bettungsmörtel 
454 trebuie să atingă o rezistență minimă la compresiune 
≥ 5 N/mm2 înainte de primul îngheț. 

Consum 
Din cca. 2000 kg de mortar uscat se obține aproximativ 1 
m3 de mortar proaspăt. 
Sunt necesare cca. 20 kg mortar uscat/m2/1 cm grosime 
strat. 

Depozitare 
În spații uscate și răcoroase, se va evita expunerea la 
acţiunea directă la razelor solare. Se recomandă 
consumul în termen de 12 luni de la data fabricației 
(înscrisă pe ambalaje). 

Livrare 
Saci de 25 kg: 42 saci x 25 kg = 1.050 kg / europalet 
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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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Date tehnice 

Planol® Bettungsmӧrtel 454 

Rezistența la compresiune 

1, 7 și 28 zile 

≥ 35 N/mm2 

≥ 50 N/mm2 

≥ 60 N/mm2 

Rezistența la încovoiere 

1, 7 și 28 zile 

≥ 2,0 N/mm2 

≥ 5,0 N/mm2 

≥ 7,0 N/mm2 

Consistență Moale / plastică 

Grosime de aplicare 30 – 70 mm 

Timp de procesare Cca. 45 minute 

Temperatura de procesare Între +5°C și +30°C 

Clasa de materiale de 

construcție 

A1 – DIN EN 13501-1 

(neinflamabil) 
 

Alte produse 

Pentru lucrări de realizare și reparații ale pavajelor, 

sunt disponibile și alte produse P&T, testate și 

verificate: 

    Planol® Bettungsmӧrtel 354 

    Planol® Bettungsmӧrtel DF (drenant) 

Planol® Plast  pentru aplicare cu mistria 

Planol® Pflasterfugenmörtel mortar de pavaj în 

diferite culori 

Topolit® Bitumenfix pentru reparații carosabile  
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