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VIMAPLAN 
 Ρητινούχος τσιμεντόστοκος 

 
 
 
Ιδιότητες 
 

To VIMAPLAN είναι ένα προπαρασκευασμένο λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, βελτιωμένο με 
πολυμερή. Παράγεται με βάση το φαιό ή το λευκό τσιμέντο. 
Με προσθήκη και ανάμιξη νερού δημιουργείται μια συνεκτική μάζα, κατάλληλη για 
επίστρωση σε μικρό πάχος με σπάτουλα. 
Το σκληρυμένο κονίαμα έχει ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα και 
εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές επιδράσεις. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1504-3. 
 
Εφαρμογές  
 

Το VIMAPLAN χαρακτηρίζεται σαν το μακιγιάζ του σκυροδέματος. Προσφέρεται για : 
 

 Στοκάρισμα ατελειών της επιφάνειας του (εμφανούς κυρίως) σκυροδέματος, όπως 
πόροι από φυσαλίδες εγκλωβισμένου αέρα στον ξυλότυπο, φωλιές λόγω 
ανεπαρκούς δόνησης, ρηγματώσεις κλπ. 

 Λεπτή εξομαλυντική - επισκευαστική επίστρωση, πάνω σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα, 
τοπική ή σε όλη την επιφάνεια, δηλ. σπατουλάρισμα μέγιστου πάχους 5 mm. Για 
μεγαλύτερο πάχος εφαρμόζεται το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα VIMACRET.  

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος 1,55 kg/L 
Νερό ανάμιξης 24-25 % 
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος 1,85 kg/L 
Αντοχή σε θλίψη (ΕΝ 12190) ≥ 15 MPa 
Πρόσφυση (ΕΝ 1015-17)   ˃ 0,8 MPa 
Ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη (ΕΝ 13687-1) ˃ 0,8 MPa 
Τριχοειδής υδαταπορρόφηση (ΕΝ 13057) ˂ 0,5 kg ∙ m-2 ∙ h-0,5    
Αντίδραση σε φωτιά Ευρωκλάση Α1 
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Τρόπος χρήσης 
 

1. Προετοιμασία του υποστρώματος 
 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στερεό, απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά υλικά, χαλαρά 
μέρη. Πριν την εφαρμογή του VIMAPLAN πρέπει η επιφάνεια να διαβρέχεται καλά. 
Για την βελτίωση της πρόσφυσης σε λείες ή πορώδεις επιφάνειες μπορεί να προηγηθεί ένα 
αστάρωμα με οικοδομική ρητίνη VIRESIN, αραιωμένη με νερό 1:3. 
 

2. Ανάμιξη - Εφαρμογή 
 

Το VIMAPLAN προστίθεται στο νερό προοδευτικά και ανακατεύεται μέχρι το μίγμα να 
αποκτήσει ομοιογένεια και την επιθυμητή εργασιμότητα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα. 
Καλό είναι, μετά ένα χρόνο ωρίμανσης 5-10 λεπτών, να επαναλαμβάνεται η ανάδευση. 
Για κάθε σακί VIMAPLAN 25 kg απαιτούνται περίπου 6 ÷ 6,25 kg νερό. Ο χρόνος 
κατεργασίας του νωπού κονιάματος είναι περίπου 2 ώρες. 
Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή του VIMAPLAN πρέπει να 
είναι +5ο C. 
Εφόσον αρχίσει η σκλήρυνση δεν επιτρέπεται να προστεθεί και πάλι νερό, για να 
μαλακώσει το κονίαμα. 
 

Προσοχή ! Σε συνθήκη υψηλών θερμοκρασιών πρέπει το νωπό κονίαμα να διαβρέχεται 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών ώστε να προστατευθεί από μια γρήγορη 
αφυδάτωση. 
 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση, πριν στεγνώσει το 
μίγμα. 
 
Κατανάλωση  
 

Περίπου 1,3-1,4 kg/m2 για πάχος στρώσης 1 mm. 
 
Αποθήκευση  
 

Η αποθήκευση του υλικού θα πρέπει να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον και σε σφραγισμένους 
σάκους με διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών. 
 
Προστασία   
 

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και θεωρείται ερεθιστικό λόγω της αλκαλικής αντίδρασης με το 
νερό.  
Πριν την εφαρμογή του υλικού πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες 
προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία. 


