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Descriere:
AderA PlAno este un glet de nivelare pe bază de ipsos, predozat cu aditivi 
speciali, care constituie un fundament durabil pentru încărcarea și nivelarea 

pereţilor. În amestec cu apă, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru 
extins și lucrabilitate superioară.

ADERA PLANO
Glet de nivelare

Caracteristici:
Granulometrie 0- 400 µm

Necesar de apă 35% (7 litri/20 kg material)

Consum specific 0.8-1 kg/m²/mm

Mod de aplicare manual 

Clasa de reacţie la foc A1

Valabilitate 12 luni 

Ambalare sac 5 kg  208 saci/palet
saci 20 kg   54 saci/palet

Grosimea stratului de material 1-8 mm

Timp de lucru 50 - 70 minute

Temperatura mediului de 
aplicare minim 5° - maxim 35°

Umiditatea mediului de aplicare maxim 60%

Cod SAP sac 5 kg     112797
sac 20 kg    112794

Domenii de utilizare:
Pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea tencuielilor de ciment, 

ciment-var, ipsos, a suprafeţelor din beton și/sau a altor suprafeţe compatibile.

 ușor de aplicat
 șlefuire ușoară
 se obţin suprafeţe plane, gata 
de finisare
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Preparare

Mixare

Aplicare

Mod de lucru
Preparare
▶ pentru prepararea pastei se utilizează vase şi ustensile curate
▶ se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers
▶ elementele metalice vor fi înglobate şi protejate împotriva coroziunii

Aplicare
▶ se aplică pe suprafeţe cu capacitate portantă, stabile, uscate, bine curăţate şi 

fără pete de ulei, fără zone desprinse sau exfolieri

▶ la aplicare se utilizează gletiera din oţel inoxidabil

▶ se aplică într-un singur strat sau în straturi succesive până la obţinerea unei 

suprafeţe plane

▶ grosimea de aplicare 1-8 mm

▶ pentru suprafeţele lucioase (tip beton) se utilizează amorsa AderA BetoPrimer iar 

pentru suprafeţele foarte absorbante se utilizează amorsa AderA Primer UniversAl

▶ se utilizează la temperturi mai mari de 5°C

Măsuri de protecţie:
Se lucrează cu echipament de protecţie adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări 

îndelungate se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ţinând spatele 

drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în 

reţeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile

Condiţii de depozitare:
Sacii se vor păstra pe paleţi de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii.

În cazul utilizării parţiale, închideţi sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicaţii 

ulterioare.

Certificare:
Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13279-1:2009 

“Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos“.

Evaluarea conformităţii produsului este realizată prin controlul producţiei în fabrică 

şi prin încercări iniţiale de tip, realizate în laboratorul producătorului.

Sistemul de management al calităţii este certificat şi evaluat periodic de către 

organismul de certificare AEROQ, având ca referinţă standardul SR EN ISO 

9001:2008 “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe“
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