
PHAÂN LOAÏI THEO TIEÂU CHUAÅN 13813
Vữa tự san phẳng Novoplan 21 phù hợp với tiêu 
chuẩn được đề cập trong tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật loại C20-F7 theo tiêu chuẩn EN 13813.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Novoplan 21 được sử dụng để làm phẳng và nhẵn 
các bề mặt mới và cũ trước khi thi công các loại sàn 
PVC, vải sơn sàn, sàn cao su, thảm, v.v, tại khu vực 
chịu tải trọng và lưu thông thường xuyên như văn 
phòng, khu vực công cộng.

Novoplan 21 chỉ được sử dụng để thi công khu vực 
trong nhà với độ dày từ 1 đến 5 mm cho mỗi lớp.

Caùc öùng duïng ñieån hình
Làm phẳng các bề mặt sàn bê tông và vữa láng 
nền xi măng hay lớp vữa láng nền bằng Topcem, 
Topcem Pronto, Mapecem, Mapecem  Pronto.

Làm phẳng các bề mặt gốc thạch cao khan. 

Làm phẳng lớp sàn cách nhiệt.

Làm phẳng sàn gạch ceramic cũ, terrazzo, đá tự 
nhiên và sàn magiezit.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Novoplan 21 là sản phẩm dạng bột màu xám, có 
thành phần gồm xi măng thủy hóa và đóng rắn 

nhanh, cát silic mịn, nhựa đặc biệt và phụ gia, được 
sản xuất theo công thức do các phòng thí nghiệm 
của MAPEI nghiên cứu và phát triển.

Khi trộn với nước, Novoplan 21 trở thành một loại 
vữa có độ chảy rất cao, dễ thi công, có khả năng tự 
san phẳng rất tốt và đóng rắn nhanh.

Novoplan 21 có thể được thi công bằng loại bơm 
phù hợp.

Bề mặt thi công bằng Novoplan 21 rất chắc, do vậy 
có thể chịu được tác động từ các loại phương tiện 
lưu thông. 

Novoplan 21 có thể thi công với chiều dày đến 5 
mm cho mỗi lớp mà không bị co ngót và rạn nứt.

Khi đóng rắn hoàn toàn, Novoplan 21 có cường độ 
nén và cường độ uốn cũng như khả năng chịu mài 
mòn và va đập tốt.

Các lớp sàn chỉ được thi công lên trên khi lớp 
Novoplan 21 đã khô, thông thường từ 24 đến 48 
tiếng tùy thuộc vào độ dày lớp vữa, nhiệt độ và độ 
ẩm môi trường.

KHUYEÁN CAÙO
Không được trộn thêm nước vào khi vữa bắt đầu 
đóng rắn.

Vöõa töï san phaúng 
ñoâng keát nhanh duøng 
cho saøn coù ñoä daøy 
töø 1-5 mm
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Thời gian sử dụng của vữa sau khi trộn là 
O30 phút (ở +23 C).

Thi coâng vöõa
Novoplan 21 được thi công bằng bay kim 
loại lớn hoặc bằng thanh gạt. Chiều dày thi 
công cho một lớp là từ 1 đến 5 mm.

Novoplan 21 cũng có thể thi công bằng 
bơm.

Lớp thứ 2 (nếu có) phải được thi công ngay 
khi lớp thứ nhất vừa cứng  có thể đi bộ lên 

O(sau khoảng 3 tiếng ở nhiệt độ + 23 C).

Thi coâng saøn
Các sàn gạch ceramic, gỗ, thảm, v.v, được 
phủ lên Novoplan 21 sau khi lớp này đã 
khô.

Các sản phẩm vữa kết dính của MAPEI 
đều có thể thi công lên trên sản phẩm 
Novoplan 21.

Thời gian chờ trước khi thi công các loại 
sàn nói trên lên trên lớp Novoplan 21 tuỳ 
thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ môi trường cũng 
như chiều dày và loại vật liệu sàn, thông 
thường từ 24-48 tiếng.

Laøm saïch
Rửa sạch dụng cụ bằng nước khi vữa vẫn 
còn ướt.

LÖÔÏNG DUØNG
2Thông thường: 1,6 kg/m /lớp dày 1mm.

ÑOÙNG GOÙI
Bao 20 kg.

BAÛO QUAÛN
Bảo quản nơi khô ráo, trong bao bì còn 
nguyên.

Novoplan 21 có thời gian đông kết ngắn. 
Tuy nhiên, yếu tố này không gây ảnh 
hưởng đến đặc tính công tác của sản 
phẩm.

Sản phẩm này tuân thủ các điều khoản 
trong phụ lục XVIII theo quy định (EC) số 
1907/2006 (REACH), mục 47.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ 

VAØ THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây dị 
ứng khi tiếp xúc với mồ hôi. Tránh tiếp xúc 
với mắt. Mang găng tay và kính bảo hộ khi 
thi công sản phẩm. 

Xem thêm thông tin chi tiết trong tài liệu 
hướng dẫn kỹ thuật của sản phẩm.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

Không được thêm đá vôi, xi măng hay 
thạch cao vào vữa.

Không dùng sản phẩm cho khu vực 
ngoài trời hay cho các bề mặt có độ ẩm 
thấm ngược.

Khi lớp Novoplan 21 đã đóng rắn hoàn 
toàn, không thi công lớp thứ hai lên trên 
mà không có lót Primer G (Primer G 
được trộn với nước theo tỷ lệ 1:3).

Không thi công sản phẩm ở nhiệt độ thấp 
O Ohơn +5 C hoặc trên +35 C.

Sản phẩm không thích hợp khi thi công 
cho sàn gỗ hoặc thi công cho tường.

Không dùng Novoplan 21 cho lớp mỏng 
hơn 1mm. 

Không dùng sản phẩm để làm phẳng trên 
sàn gỗ.

HÖÔNÙ G DANÃ  SÖÛ DUNÏ G SANÛ  PHAMÅ

Chuaån bò beà maët thi coâng
Bề mặt thi công phải cứng chắc, không có 
bụi, dầu, mỡ, sơn, sáp hay các vết thạch 
cao.

Các bề mặt gốc xi măng yếu phải được loại 
bỏ hoặc phải được gia cường bằng các 
sản phẩm Prosfas, Primer EP, hay 
Primer MF.

Các vết nứt vỡ trên bề mặt cần được sửa 
chữa bằng sản phẩm Eporip.

Để cố định lớp bụi và tạo một bề mặt thấm 
hút đồng đều, các bề mặt bê tông yếu và 
xốp phải được xử lý bằng lớp Primer G 
(trộn với nước theo tỷ lệ 1:3) hay sản phẩm 
Livigum (trộn với nước theo tỷ lệ 1:5).

Bề mặt lớp láng gốc anhydrite có thể làm 
phẳng bằng sản phẩm Ultraplan sau khi 
thi công lớp Primer G hay Primer EP.

Các bề mặt cũ lát gạch ceramic hay đá tự 
nhiên cần được làm sạch bằng chất tẩy 
rửa và biện pháp cơ học, sau đó xử lý bằng 
một lớp Maperim SP. Lớp làm phẳng phải 
được thi công trước khi Maperim SP khô 
hoàn toàn.

Troän vöõa
Đổ 4,8-5,2 lít nước sạch vào thùng trộn, 
rắc từ từ bao 20 kg Novoplan 21 vào và 
trộn đều bằng máy trộn tốc độ chậm có gắn 
cánh trộn trong vài phút (chú ý trộn kỹ phần 
vữa dính ở đáy và thành thùng trộn) cho 
đến khi tạo thành một hỗn hợp vữa đồng 
nhất và không bị đóng cục. Nếu cần trộn 
Novoplan 21 với lượng lớn, nên sử dụng 
loại máy trộn thích hợp để trộn. 

Để vài phút, trộn lại và có thể thi công ngay.
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Thi công hỗn hợp dẻo
Novoplan 21 lên trên 
bề mặt

Thi công Novoplan 21 
bằng bay kim loại lên
trên vữa gốc xi măng
đã được sơn lót bằng
Primer G

Sử dụng rulô trên 
lớp Novoplan 21 mới



ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Dạng sản phẩm: Bột  mịn

Màu sắc: Xám

3Khối lượng riêng (kg/m ): 1,200

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100

Bảo quản:

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45: Gây kích ứng.

Trước khi sử dụng “Tham khảo Hướng dẫn an toàn

chuẩn bị và thi công sản phẩm” và các thông tin

ghi trên bao bì và Tài liệu an toàn sản phẩm

Mã hải quan: 3824 50 90

OTHOÂNG SOÁ THI COÂNG  (ôû +23 C - 50% R.H.)

Tỷ lệ trộn: Trộn 100 phần Novoplan 21 với 24-26 phần nước

Chiều dày thi công mỗi lớp (mm): 1 - 5

Khả năng tự san phẳng: Tốt

3Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m ): 2000

Độ pH của hỗn hợp: Khoảng 12

Nhiệt độ thi công: Từ +5°C đến +30°C

Thời gian sử dụng sau khi trộn: Khoảng 20-30 phút

Thời gian đông kết: Khoảng 50-70 phút

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 3-4 tiếng

Thời gian chờ thi công lớp sàn hoàn thiện: 24 tiếng

KEÁT QUAÛ KYÕ THUAÄT CUOÁI CUØNG

2Cường độ nén (EN 13892) (N/mm ) 

– sau 28 ngày: 22

2Cường độ uốn (EN 13892) (N/mm )

– sau 28 ngày: 7

Khả năng chịu mài mòn sau 28 ngày (tính theo

trọng lượng mất mát, dùng thiết bị đo Taber,

đĩa H22, trọng lượng 500 g sau 200 vòng):

– sau 28 ngày bảo dưỡng: 3,5 g

EN 13813 - CT - C20 - F7 - A2fl

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SAÛN PHAÅM  (caùc giaù trò tieâu bieåu)

12 tháng trong bao bì còn nguyên,

bảo quản nơi khô ráo
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Novoplan 21 của Mapei nếu có gì không rõ để tránh các 
sai sót do việc sử dụng sản phẩm mang lại. 

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 514-2-2009.

CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu 
trong tài liệu kĩ thuật này được đúc kết từ 
những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất 
của chúng tôi. Tuy nhiên, trong mọi trường 
hợp, tất cả các thông tin nêu trên cần được 
thực hiện một cách nghiêm túc nhất bởi 
nhà thi công có bề dày kinh nghiệm. Chính 
vì vậy, trước khi sử dụng sản phẩm cần 
đảm bảo thực hiện đúng và nghiêm túc với 
từng thao tác thi công. Trong mọi trường 
hợp, nếu người sử dụng tự thi công thì cần 
phải có sự tham khảo với bộ phận kỹ thuật 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

