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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 

 
               Planol® Haft 
                         Mortar de legătură  

 
   Planol® Haft este un amestec uscat, 
monocomponent, pe bază de ciment, modificat cu 
polimeri, gata de utilizare.  
Granulație: 0 – 0,5 mm 

Domenii de utilizare 
Planol® Haft este utilizat ca strat de legătură / 
contact între pietrele de pavaj de dimensiuni mari, 
între plăci de dimensiuni mari sau între pat și 
stratul suport.  

Proprietăţi 
Planol®  Haft 

• Garantează o bună aderență a componentelor 

• Este rezistent la îngheț, la săruri de dezgheț și 
uleiuri 

• Nu conține cloruri 

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

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Stratul suport și pietrele / plăcile / pavelele trebuie 
curățate de impurități, murdărie, nisip, vegetație, 
uleiuri și de orice particule neaderente. 
Suprafețele foarte dense și/sau netede și straturile 
neaderente de la suprafață trebuie complet 
îndepărtate prin metode adecvate de sablare; 
stratul suport nu trebuie să fie înghețat și nu 
trebuie să prezinte fisuri.   

2. Cantitatea de apă de amestecare 
Planol® Haft se amestecă cu max. 30% apă, 
adică cca. 7,5 l de apă la un sac de 25 kg. 

3. Amestecarea 
Se adaugă Planol® Haft și cantitatea de apă 
necesară într-un vas și se amestecă cu un mixer 
de mână cu viteză redusă timp de cel puțin 3 
minute, până când se obține o suspensie 
omogenă.  

4. Punerea în operă 
Pavelele / plăcile de pavaj se scufundă în  Planol® 
Haft, sau acesta se poate aplica pe partea 
inferioară a pavelelor cu o perie sau cu o mătură, 
în mod uniform. Montarea ulterioară a pietrelor sau 
plăcilor de dimensiuni mari trebuie să fie făcută  în 
stare proaspătă pe patul de mortar. Mortarul de 
legătură întărit trebuie îndepărtat și reaplicat. 
Atunci când mortarul de legătură este aplicat în 
strat subțire sau translucid pe partea inferioară a 
pavelelor/plăcilor și se observă că materialul tinde 
să se decoloreze, este necesară aplicarea pe 
suprafețe de probă.   

Consum 
Cca. 0,7 până la 2,2 kg/m2, în funcție de rugozitatea pavelelor 
/ plăcilor sau a stratului suport. 

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 
 
Date tehnice 

Planol® Haft 

Rezistența la compresiune 

1, 7 și 28 zile 

≥ 10 N/mm2 

≥ 15 N/mm2 

≥ 30 N/mm2 

Rezistența la încovoiere 

1, 7 și 28 zile 

≥ 2,5 N/mm2 

≥ 4,0 N/mm2 

≥ 5,5 N/mm2 

Aderența 

28 zile 
≥ 1,5  N/mm2 

Consistență Plastic-moale 

Timp de procesare 

la +10°C cca. 90 minute 

la +23°C cca. 60 minute 

la +30°C cca. 40 minute 

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

Clasa de materiale de 

construcție 
E 

 
Alte produse 

Pentru lucrări de realizare și reparații ale pavajelor, sunt 

disponibile și alte produse P&T, testate și verificate: 

    Planol® chituri fluide în diferite culori 

    Planol® Bettungsmӧrtel  

Topolit® Bitumenfix pentru reparații carosabile 
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