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 Planol® Pflasterfugenmörtel 

Mortar pentru rosturi pavaje, autonivelant 

 

 

   Planol® Pflasterfugenmörtel este un amestec 
uscat, gata de utilizare, pe bază de ciment, cu 
adaos de polimeri, autonivelant și fără contracții, 
pentru rosturi de pavaj.  
Granulație: 0 – 0,8 mm 
Conform ZTV Wegebau (construcția drumurilor ZTV, 
editura FGSV Köln),  Planol® 30 este adecvat 
pentru clasele de utilizare N1 și N2, iar  Planol® 40 
și  Planol® 55 sunt adecvate pentru clasele de 
utilizare N1, N2 și N3. 

Domenii de utilizare 
Planol®  Pflasterfugenmörtel  se utilizează pentru 
îmbinarea permanentă și puternică a rosturilor în 
conformitate cu DIN EN 18318. Aceste mortare sunt 
clasificate în funcția de clasa de rezistență și tipul 
materialelor pentru pavaj astfel: 

• Planol® 30, cu clasa de rezistență C 20/25, 
adaptat pentru elemente din beton și piatră 
naturală 

• Planol® 40, cu clasa de rezistență C 30/37, 
adaptat pentru elemente din beton și piatră 
naturală 

• Planol® 55, cu clasa de rezistență C 50/60, 
pentru rostuirea elementelor din piatră naturală 

Proprietăţi 
Planol® Pflasterfugenmörtel 

• Are o curgere foarte bună, umple toate cavitățile 
și este autonivelant 

• Nu prezintă contracții și asigură o excelentă 
conexiune între cele două suprafețe 

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

• Dezvoltă rezistențe mari la abraziune și frecare 

• Poate fi pus sub sarcină după 24 de ore 

• În stare întărită, este hidrofob (impermeabil la 
apă) 

• Rezistent la impact după 3 ore 

• Are conținut scăzut de crom, conform Directivei 
2003/ 53/ CE și nu conține cloruri 

• Planol® Pflasterfugenmörtel este disponibil în 
diferite culori, precum gri, travertin și antracit. 
Alte culori speciale sunt disponibile la cerere. 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Condiția necesară pentru realizarea unor îmbinări 
perfecte este o suprafață portantă, conform 
normelor RstO (directivă pentru suprastructura 
rutieră) și ZTV (construcția drumurilor).  Trebuie 
asigurat drenajul apei prin realizarea pantei. Înainte  

de realizarea îmbinărilor, rosturile trebuie suflate cu aer 
comprimat.  
Întreaga zonă pavată trebuie udată în prealabil, până la 
saturație, și menținută umedă în timpul aplicării, fără exces 
de apă în rosturi. 

2. Cantitatea de apă de amestecare 
Planol® Pflasterfugenmörtel se amestecă cu cca. 16% - 
18% apă, adică cca. 4,00–4,50 l de apă la un sac de 25 kg.  
Fluiditatea poate fi ușor modificată prin adăugare de apă 
(în funcție de panta suprafeței). 

3. Amestecarea 
Este preferabil ca amestecarea să se realizeze într-un 
malaxor cu amestecare forțată. Cantitățile mai mici pot fi 
amestecate cu un mixer de mână cu viteză redusă și cu 
coș de amestecare. Se adaugă mai întâi cca. 4/5 din 
cantitatea de apă recomandată în vasul de amestecare, 
apoi se adaugă Planol® Pflasterfugenmörtel. După o 
scurtă amestecare, de cca. 2 minute, se adaugă cantitatea 
de apă rămasă, dacă este necesar, și se amestecă pentru 
încă 2 minute, până se ajunge la o consistență omogenă.  

4. Punere în operă 
Planol® Pflasterfugenmörtel se toarnă pe suprafața 
pregătită în prealabil și umezită, și se distribuie cu o racletă 
de cauciuc. Este important ca, după distribuire, pe 
suprafață să rămână cât mai puțin material, iar suprafața 
să fie menținută în mod constant umedă. 
După aplicarea mortarului (aproximativ 30 minute), 
suprafața trebuie udată din nou, apoi curățată cu o perie cu 
păr scurt și clătită cu un jet ușor de apă. Capetele pavelelor 
/ plăcilor nu trebuie să prezinte surplus de mortar; în caz 
contrar procesul trebuie repetat după 10 minute, până 
curățarea este completă. 

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. 
Planol® Pflasterfugenmörtel trebuie să atingă o rezistență 
minimă la compresiune ≥ 5 N/mm2 înainte de primul îngheț. 

6. Recomandări 
Planol® Pflasterfugenmörtel este fabricat din materii 
prime naturale, supuse unor variații naturale de culoare; 
prin urmare aceste diferențe de culoare între diferite loturi 
de material nu constituie motiv de reclamații. În funcție de 
materialul folosit, suprafața pavelelor poate rămâne 
”pătată” cu o peliculă. Pentru a reduce cantitatea de 
reziduuri de mortar la îmbinări, este necesară udarea 
adecvată a suprafeței în prealabil. Acest aspect este foarte  
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important pentru zonele foarte absorbante, de 
accea este recomandată aplicarea pe suprafețe 
de probă.  
Zonele pavate nu trebuie să fie fixe în 
apropierea unor structuri adiacente. Pentru a 
diminua probabilitatea de apariție a fisurilor în 
rosturi, în aceste zone trebuie prevăzute rosturi 
de dilatație.  
Planol® Pflasterfugenmörtel poate fi aplicat în 
rosturi cu lățimi (deschideri) de la 3 până la 25 
mm. Recomandarea este ca deschiderea 
rostului să fie între 8 mm și 10 mm, iar umplerea 
rostului să se facă pe toată înălțimea pietrelor de 
pavaj.  

Consum 
În general, din 1 kg de mortar uscat se obțin 
aproximativ 0,55 litri de mortar proaspăt. 
Consumul depinde de formatul de piatră și de 
lățimea rostului. În acest sens, vă recomandăm 
să solicitați un tabel de consumuri. 

Depozitare 
În spații uscate, 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 

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 
Topolit® Bitumenfix pentru reparații carosabile 

  Date tehnice 

 

 

Planol® 
Pflasterfugenmörtel 

30 40 50 

Rezistența la 
compresiune 
1, 7 și 28 de zile 

≥ 5 N/mm2 

≥ 18 N/mm2 

  ≥ 25 N/mm2 

≥ 5 N/mm2 

≥ 25 N/mm2 

≥ 35 N/mm2 

≥ 20 N/mm2 

≥ 50 N/mm2 

≥ 60 N/mm2 

Rezistența la 
încovoiere 
1, 7 și 28 de zile 

≥ 2 N/mm2 

≥ 3 N/mm2 

 ≥ 5 N/mm2 

≥ 4 N/mm2 

≥ 5 N/mm2 

≥ 7 N/mm2 

≥ 5 N/mm2 

≥ 7 N/mm2 

≥ 9 N/mm2 

Grad de expandare ≥ + 0,1 % volumic 

Timp de punere   în 
operă 

Consistență fluidă cca. 10 minute 

Consistență păstoasă cca. 20 min 

Temperatura de 
punere în operă Între +5°C și +30°C 

Clasa de materiale 
de construcție 

A1 – DIN EN 13501-1  

neinflamabil 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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