
OBLASTI POUŽITÍ
Tento výrobek se nanáší před aplikací hydroizolačních 
výrobků řady Plastimul a používá se ke sjednocení a 
zlepšení jejich přídržnosti k podkladům z betonu nebo 
cihelného zdiva (vibrolisované betonové bloky, plné 
cihly, voštinové a děrované cihly, bloky z pórobetonu, 
lehčené cihly, pemzové cihly).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Plastimul C je koncentrovaná jednosložková 
bitumenová emulze bez obsahu rozpouštědel vyrobená 
podle receptury vyvinuté ve výzkumných laboratořích 
firmy MAPEI.

Zředěný Plastimul C lze nanášet štětcem nebo 
válečkem; je odolný proti agresivním látkám, které  
se běžně vyskytují v půdě.
Po aplikaci Plastimul C rychle vysychá a zvyšuje 
přídržnost následně aplikovaných hydroizolačních 
výrobků řady Plastimul.
Plastimul C má přídržnost k suchým i mírně vlhkým 
podkladům.

UPOZORNĚNÍ
• Neřeďte Plastimul C rozpouštědly.

• Nemíchejte Plastimul C s cementem ani přísadami.

• Neaplikujte Plastimul C při teplotě nižší než +5°C  
a vyšší než +30°C.

• Nenanášejte výrobek na staré bitumenové podklady 
nebo na podklady s obsahem dehtu.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Před aplikací výrobku Plastimul C na zdivo musí být 
podklad dokonale čistý, pevný a dostatečně rovný. 
Důkladně z povrchu odstraňte všechny zbytky zdicí 
malty, která prostupuje mezi cihlami nebo bloky a 
doplňte všechny spáry s použitím rychle tvrdnoucí 
vlákny vyztužené cementové malty Planitop Fast 330 
nebo vlákny vyztužené malty s omezeným smršťováním 
Mapegrout Tissotropico nebo malty odolné proti 
síranům Mapegrout T60, pokud je odolnost proti 
síranům požadována.
Alternativně lze použít maltu z písku a cementu 
s latexovou přísadou do cementových směsí 
Planicrete.

Před aplikací výrobku Plastimul C na beton si ověřte, 
zda je podklad pevný a dokonale čistý. Opískováním 
nebo vysokotlakým vodním paprskem odstraňte 
zaschlé cementové mléko, nesoudržné částice a 
prach, mastnotu a odbedňovací přípravky. Odstraňte 
eventuální štěrková hnízda a dutiny vyplňte výrobkem 
Mapegrout Tissotropico nebo Mapegrout T60.

Ve styku vodorovné základové desky a svislých stěn 
vytvořte z výrobku Planitop Fast 330, Mapegrout 
Tissotropico nebo Mapegrout T60 fabion.
 
Příprava primeru
Zřeďte Plastimul C vodou v poměru 1:10 jak je uvedeno 
v tabulce technických vlastností a míchejte, až bude 
směs zcela homogenní.

Koncentrovaná 
bitumenová emulze bez 
obsahu rozpouštědel k 
ošetření podkladů před 
aplikací hydroizolačních 
výrobků řady Plastimul
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Aplikace
Štětcem, válečkem nebo nástřikem naneste 
na suchý povrch jednu vrstvu výrobku 
Plastimul C.

Čištění
Vodou, dokud je výrobek v čerstvém stavu. 
Po vytvrzení mechanicky nebo ředidlem.

SPOTŘEBA
Cca 100-200 g/m² v závislosti na hrubosti  
a savosti podkladu.

BALENÍ
Plastimul C se dodává ve vědrech 5 kg.

SKLADOVÁNÍ
Plastimul C lze skladovat až 12 měsíců 
v suchém prostředí při teplotě nejméně +5°C.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A APLIKACI NA STAVBĚ
Plastimul C dráždí oči. Při použití používejte 
ochranné rukavice a brýle a dodržujte obvyklá 
opatření pro manipulaci s chemickými 
látkami. Pokud dojde k zasažení očí nebo 
kůže, ihned umyjte postižené místo velkým 
množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Podrobnější a kompletní informace o 
bezpečném použití tohoto výrobku najdete  

v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního 
listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost 
za případné následky vyplývající z 
nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické 
dokumentace výrobku aktualizovanou  
na našich webových stránkách  
www.mapei.com nebo na  
http://bl.mapei.cz/default.aspx
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE  VÝROBKU

Konzistence: pasta

Barva: černá

Hustota (g/cm³): cca 1,1

pH: 10

Viskozita dle Brookfielda (mPa·s): cca 5 000  
(rotor č. 4 - 20 ot./min.)

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (+23°C a 50% rel. vlhkosti)

Mísicí poměr: 1:10 (Plastimul C : voda)

Pracovní teplota: od +5°C do +30°C

Stav podkladu: suchý nebo mírně vlhký

Doba vysychání (min.): 45-60
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Informace o tomto výrobku jsou 
k dispozici na požádání a na 

webových stránkách www.mapei.cz, 
www.mapei.it a www.mapei.com


