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Primer G Ultrabond Eco V4 LVT|PVC VEZELVERSTERKT
Voorstrijkmiddel op basis van kunstharsen - geschikt voor Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.).

cement-, dek- en anhydriet-vloeren. 1:1 met water te verdunnen. Sterke aanhechting met korte open tijd van ca. 20-30 min. ter 

Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m2 voorkoming van openstaande naden. EC1 Plus en Blauer Engel 

gecertificeerd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m2. Emmer 16 kg.  

Eco Prim T Ultrabond Eco 380 LVT|PVC PROJECT
Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op basis van waterige dispersie Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). 

voor universeel gebruik, zowel home als project. Snelle en sterke aanhechting met comfortabele open tijd.

Eco Prim T kan - afhankelijk van de ondergrond - tot 1:1 met water Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m2. Emmer 16 kg.

worden verdund. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m2

Eco Prim Grip Ultrabond Eco V4 Evolutie
Universele gebruiksklare primer voor optimale hechting; op acrylaat Speciale dispersielijm voor LVT&PVC en Rubber vloeren o.a.

dispersiebasis met toevoeging van Kwarts. Uitermate geschikt voor (Castell, Forbo, Gerflor, etc.) Sterke aanhechting met 

voorstrijken van bestaande plavuis- / tegelvloer; overdund aanbrengen comfortabele open tijd van ca. 60-120 min. EC1 Plus en Blauer Engel

Emmer 10 kg. voor ca. 60 m2 (afhankelijk van de ondergrond). gecertificeerd. Verbruik: 1kg voor ca. 3-5 m2. Emmer 16 kg. 

Ultraplan Eco Plus Xtra Ultrabond Proff. Eco 520
Zeer snel uithardend nivellerend egalisatiemiddel voor laagdiktes Speciale dispersielijm voor tapijt en linoleum

van 1 - 10 mm. voor cementgebonden vloeren. Verbeterde vloeibaarheid Geschikt voor gebruik op oude lijm-resten. Snelle droogtijd, lage 

en druksterkte (30 Newton/mm2). Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. emissie van vluchtige stoffen.

belegbaar na 12 uur Zak 25 kg voor ca.6-8m2 Verbruik: 1 kg voor ca. 3 tot 5 m2. Emmer 16 kg

Ultraplan Project Plus Xtra Ultrabond Eco 185
Zeer snel uithardend zelfegaliserend uitvlakmiddel met verbeterde Universele “super”-lijm voor de meeste vloerbedekkingen, o.a 

vloeibaarheid, voor cementgebonden vloeren. Nu nog hogere druksterkte zware tapijten, naaldvilt etc. op alle ondervloeren (zelfs op 

(40 Newton/mm2). Belegbaar na 6 uur. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken oude lijmresten). Zeer snelle droging. Bijzonder geschikt voor 

Voor laagdiktes van 1-20mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8m2 projectstoffering. Verbruik: 1 kg voor ca. 3-5 m2. Emmer 16 kg. 

Ultraplan Maxi Ultrabond Eco Fixatie
Zelf egaliserend snel hardend uitvlakmiddel voor alle vloeren. Permanent klevende dispersielijm voor het fixeren van tapijttegels.

Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of pomp.et Verbruik: 1 kg voor ca. 10 m2. Emmer 10 kg.

Voor laagdiktes van 3 - 40 mm.

Zak 25 kg - Verbruik afhankelijk van laagdikte.

Planitex Pro (Hybride Technologie) Mapecryl Eco
Hybride Technologie , zelfegaliserend egalisatiemiddel voor alle vloeren. Acrylaat dispersielijm o.a. geschikt voor tapijt, VINYL en PVC op 

Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Druksterkte 35 Newton/ mm2 zuigende ondervloeren.

snelle droging , mooie vloei en een super glad oppervlak Verbruik: 1 kg voor ca. 4 m2 (bij vlakke, geëgaliseerde ondervloeren.

Beloopbaar na 1 uur,belegbaar na 12 uur. laagdiktes van 1 - 15 mm. Emmer 16 kg.

Zak 25 kg voor ca 6-8 m2 

Planipatch Xtra Ultrabond Eco S940-1K
Cementgebonden reparatiemortel, ideaal voor reparatie van cementgebonden Universele, ééncomponent PU parketlijm, oplosmiddelvrij. 

ondergronden, bijv. bij nieuw aangebrachte vloerverwarming Geschikt voor alle ondervloeren.

Een gemakkelijk verwerkbare mortel met een hoge drukvastheid. Extra Verbruik: ca. 800-1200 gr. per m2. Emmer 15 kg.

eigenschap: zeer snelle uitharding en droging. Verpakking: zak à 25 kg.

Fiberplan Xtra
Vezelversterkt, zelfegaliserend uitvlakmiddel. Snel hardend; voor laagdiktes

van 3-10 mm. Bij uitstek geschikt voor houten vloeren (40 Newton/mm2). 

belegebaar na 6 uur  Zak 25 kg voor ca. 6-8 m2.

Planitex Basic (voorheen D5)
Zelfegaliserend Gips gebonden uitvlakmiddel voor project matig gebruik

laagdiktes van 1 tot 15 millimeter. Spanningarm zeer mooie vloei

beloopbaar na 3 uur en belegbaar na 24 uur druksterkte 30 Newton/mm2

zakinhoud 25 kg voor 6-8 m2, Vermelde producten zijn na opening 1 jaar houdbaar.

Uitsluitend voor vakmensen..!

PROJECT verwerkingsproducten voor Superprijzen!

Vermelde producten gelden bij afname van minimaal 1 pallet - waarbij een
combinatie van meerdere Mapei-producten mogelijk is.

Of: indien zelf afgehaald bij magazijn tété total - flooring ( 2021 )

Het gemiddelde verbruik dat wij aangeven bij de egalines is gebaseerd op een normale 
laagdikte

van circa 2mm. Uitgezonderd hierop is de Ultraplan Maxi, afhankelijk van de laagdikte.
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