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• polymeer-gemodificeerd 
• voor binnen 
• zeer emissiearm
• spanningsarm 
• zelfnivellerend 
• makkelijk te verwerken 
• snel afbindend 
• geschikt voor verwarmde dekvloeren 
• verpompbaar 
•  voor laagdiktes 2 tot 30 mm

Toepassing:
SOLOPLAN-30-CA wordt in een laagdikte van 
2–30 mm gebruikt voor het gladmaken, pleisteren, 
egaliseren en nivelleren. SOLOPLAN-30-CA is bijzonder 
geschikt voor het egaliseren van calciumsulfaat-
gebonden ondergronden. Geschikte ondergronden 
zijn calcium-sulfaat- en cementdekvloeren/-dekvloeren 
met verwarming conform DIN18560, oude hechtende 
tegellagen, gietasfalt van de klasse IC10. 
SOLOPLAN-30-CA wordt gebruikt in droge omgevingen 
en kan onder een afdichting met 
AQUAFIN-2K/M-PLUS resp. AQUAFIN-RS300 
ook in ruimtes met geringe vochtigheidsbelasting 
(belastingsklasse A0 conform ZDB-referentieblad [*1], 
IP-klasse W0-I en W1-I conform DIN  18534) worden 

SOLOPLAN®-30-CA Art.nr. 2 04297

Egaline voor binnen – tot 30 mm

ingebracht. Niet geschikt als gebruikslaag zonder 
aanvullende, hiertoe bestemde coating! 
SOLOPLAN-30-CA is geschikt voor het gebruik 
binnen conform de Franse VOC-verordening 
en is zeer emissiearm conform EMICODE van 
de GEV (Gemeenschap emissiegecontroleerde 
installatiematerialen, verlijmingsmaterialen en 
bouwproducten e.V. Gemeenschap EV.), wat in principe 
tot positieve beoordelingen in het kader van gebouw-
certificatiesystemen conform DGNB, LEED, BREEAM, 
HQE leidt. Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 8 conform 
DGNB-criterium “ENV 1.2 risico's voor de lokale 
omgeving".

Technische gegevens:
Basis:   Calciumsulfaat, toeslag, 

additief
Kleur:  grijs
Soortelijk gewicht:  1,4 kg/dm3

Verwerkings-/ 
Ondergrondtemp.:  +5 °C tot +25 °C, 
 ideaal +18 °C tot +25 °C
Verwerkingstijd*1):  30 minuten
Beloopbaar*1):  na ca. 3–4 uur
Drukbestendigheid*1): ca. 25 N/mm2 na 28 dagen
Buigtrekbestendigheid*1): ca. 7,5 N/mm2 na 28 dagen
Classificatie:  EN 13813 CA-C20-F7 
Brandbaarheid:  A2fl-S1 
Reiniging:  In verse toestand met water
Verbruik:  ca. 1,7 kg/m2/mm laagdikte
Opslag:   Droog, 12 maanden in de 

originele, gesloten verpakking, 
aangebroken bussen direct 
opmaken 

Bestand tegen rolbelasting met afwerklaag conform 
DIN EN 13892-7
na 16 uur wachttijd *1) 
tot aan de verlijming:  RWFC150
na 40 uur wachttijd *1) 
tot aan de verlijming:  RWFC550

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold
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EN 13813
SOLOPLAN-30-CA

Calciumsulfaatmortel voor dekvloeren voor gebruik 
in gebouwen
CA-C20-F7

Brandgedrag 96/603/EG: Klasse A2fl–s1
Blootstelling aan corrosieve stoffen: CA
Drukbestendigheid: C20
Buigtrekbestendigheid: F7

 zeer emissiearm
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SOLOPLAN®-30-CA

Verpakking:  25-kg-foliezak

*1)  De waarden gelden voor +23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid. 
Hogere temperaturen versnellen, lagere temperaturen vertragen 
de uitharding.

Ondergrond:
De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stevig, 
slipbestendig en vrij van als scheidingslaag werkende 
stoffen zijn. De ondergrond moet voldoen aan het 
draagvermogen voor lastopnamen conform DIN 1055. 
Scheidings-, sinterlagen enz. moeten door de juiste 
maatregelen te treffen, bijv. slijpen, stralen of frezen 
mechanisch worden verwijderd. Het slijpstof wegzuigen. 
Een vochtigheidsbelasting vanuit de ondergrond en het 
oppervlak moet worden uitgesloten.  
De gereedheid voor de toepassing van SOLOPLAN-30-CA  
met het CM-apparaat controleren. Het 
CM-vochtigheidsgehalte mag bij een cementgebonden 
dekvloer niet hoger zijn dan 2,0 CM%. De CM-meting 
moet conform de actuele werkaanwijzing FBH-AD vanuit 
de vakdocumentatie Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies worden uitgevoerd. 

Verwerking:
1. Calciumsulfaat- en cementdekvloeren/-dekvloeren met 
verwarming met ASO-Unigrund-GE gronderen. 
ASO-Unigrund-GE volledig laten drogen (ca. 6–12 
uur*1), zodat het zuigvermogen van de ondergrond wordt 
gereduceerd en daardoor blijft de vloeicapaciteit van 
SOLOPLAN-30-CA behouden. Daarna SOLOPLAN-30-CA  
aanbrengen. 
Bij gietasfaltgebonden dekvloeren van de 
hardheidsklasse IC10 is een egalisering tot een laagdikte 
van maximaal 10 mm mogelijk. Het gietasfalt moet naar 
alle opgaande bouwdelen over een dilatatievoerg 
beschikken met een voegbreedte van 10–15  mm, deze 
moet tevens worden doorgezet in de bekledingslaag. 
Het oppervlak moet in het algemeen met kwartszand zijn 
ingewreven. 
Vastliggende keramische dekvloeren, reinigen, 
aanslijpen, met ASODUR-SG2 gronderen, met 
kwartszand met korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig 
instrooien en na doorharding afzuigen! Voor laagdiktes 
tot 20 mm kan als grondering bovendien 
ASO-Unigrund-S (puur) worden gebruikt. 
2. 5,5–6,0 l schoon water, afhankelijk van de 
gewenste consistentie, in een schone emmer gieten,. 
25 kg SOLOPLAN-30-CA instrooien en tot een 
klontvrije, vloeibare massa mengen. Tussentijds met 
een spaan langs de wanden van de emmer schrapen 
om aanhechtend, niet-vermengd materiaal aan het 
mengproces toe te voegen. Aansluitend nogmaals 
doormengen. Wij adviseren het gebruik van een 
roerwerk met ca. 500–700 min-1 onder gebruikmaking 
van een Collomix mixer van het type KR140 tot 160. 
3. SOLOPLAN-30-CA op de gegrondeerde ondergrond 
gieten en met het juiste gereedschap (vertande rakel) 
binnen de verwerkingstijd gelijkmatig verdelen. Het 
is hierbij praktisch om niveaupunten te plaatsen om 
in verse toestand al het gewenste hoogteniveau te 
kunnen controleren. De vereiste laagdikte moet in één 
arbeidsgang worden aangebracht. De nog vloeibare 
laag met een prikroller (of ander geschikt gereedschap) 
ontluchten en activeren om te vloeien, hierdoor worden 

Grondeertabel

Calciumsulfaatdekvloer ASO-Unigrund-GE

Cementdekvloer ASO-Unigrund-GE

Gietasfalt van de hardheidsklasse 
IC10

ASO-Unigrund-S

Oud gietasfalt van de 
hardheidsklasse IC10 met 
ontoereikende zandlaag

ASODUR-GBM*

vastliggende keramische coatings, 
terazzo, tot een laagdikte van 30 mm

ASODUR-SG2*

vastliggende keramische coatings 
tot een laagdikte van 20 mm

ASO-Unigrund-S

*  Met kwartszand van de korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig in te strooien. 
Pas na het doorharden (ca. 16 uur*1) het overtolige kwartszand wegvegen en 
afzuigen.
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dan het oppervlak en het verloop aanzienlijk verbeterd. 
4. Afbindend SOLOPLAN-30-CA moet worden 
beschermd tegen snelle wateronttrekking door bijv. een 
hoge kamertemperatuur, direct zonlicht of tocht! De 
temperatuur van lucht, materiaal en ondergrond mag 
+5 °C zijn tijdens de verwerking en dit mag in de hierop 
volgende week niet worden onderschreden.  
5. SOLOPLAN-30-CA kan bij de laagdiktes < 15 mm na 
ca. 16 *1) uren van tegels en platen worden voorzien, 
indien UNIFIX-AEK als dunbedmortel wordt gebruikt. Bij 
laagdiktes ≥ 15 mm of bij andere oppervlaklagen of 
dunbedmortel is de controle van het restvocht met het 
CM-apparaat (zie onder Aanwijzingen) noodzakelijk. 
Hierbij moet het maximale toegestane restvochtgehalte 
volgens de actuele referentiebladen in acht worden 
genomen. Zie ook onder Aanwijzingen.

Opmerking:
•  In plaats van ASO-Unigrund-GE kan ook 

ASO-Unigrund-K, 1 : 3 met water verdund, worden 
gebruikt.

•  Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimtes of 
sterk zuigende ondergronden) bestaat gevaar op 
scheurvorming!

•  Het ventileren van de inbouwlocatie is vereist, tocht 

tijdens de verwerking en tijdens het uithardingsproces 
moeten ook worden vermeden, net als direct 
zonlicht. De ruimte- en vloertemperatuur moet tijdens 
de verwerking en een week erna ten minste +5 °C 
zijn! Luchtontvochtigers mogen gedurende de eerste 
3 dagen niet worden gebruikt!

•  Essentieel voor het succes van een egaline is de 
staat van de ondergrond. Zuigende ondergronden 
veranderen het zuigvermogen van de egaline op 
negatieve wijze, daarom moet de ondergrond 
zorgvuldig worden voorbereid: reinigen en gronderen!

•  Sulfietloog lijmresten moeten volledig worden 
verwijderd! Geringe hoeveelheden wateroplosbare 
vloerlijmen op dispersiebasis, (oppervlakaandeel 
≤ 25 %/m2) kunnen op de ondergrond blijven. 
De ondergrond reinigen, met ASODUR-SG2 gronderen, 
met kwartszand met korrelgrootte 0,5–1,0 mm 
overmatig instrooien en na doorharding, afzuigen! 

•  Oude, waterbestendige vloerlijmen uitgebreid 
mechanisch verwijderen, reinigen, met 
ASODUR-GBM of ASODUR-SG2 gronderen, met 
kwartszand met korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig 
instrooien en na doorharding, afzuigen! 

•  Bij gebruik van een mengpomp, bijv. PFT G4 of G5 
of gelijkwaardig, moeten bij werkonderbrekingen de 
mengpomp en de slangen absoluut worden uitgespoeld!

Maximum vochtgehalte van de egaline, bepaald met het CM-apparaat

bovenste deklaag      verwarmd    niet verwarmd 

waterdampdiffusie-- 

dichte coatings      0,3 %    0,5 % 

textiele bekledingen  waterdampremmend   0,3 %    0,5 % 

   waterdampdoorlatend  1,0 %    1,5 % 

Parket, laminaatvloer     0,3 %    0,5 %
zwevend aangebracht     

keramische tegels resp. 

natuursteen / beton  in dunbed    0,3 %    0,5 % 

   in dunbed met UNIFIX-AEK  1,0 %    1,5 %

De CM-meting moet conform de actuele werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie Interfacecoördinatie bij verwarmde vloerconstructies worden uitgevoerd.

SOLOPLAN®-30-CA
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•  Bij gebruik van een mengpomp PFT G4 moet bij 
gebruik van de standaard mengworm PFT G4, 
van de rotor D 6-3 en de stator/Twister D 6-3 de 
waterdoorstromingsmeter worden ingesteld op 400–
450 l/uur. Het transportvermogen is dan ca. 20 l/min. 
Bij grotere laagdiktes adviseren wij het gebruik van 
een pompunit, van rotor R7-2,5 en van stator R7-2,5, 
de waterdoorstromingsmeter moet dan ca. op 850 l/
uur worden ingesteld. Het transportvermogen is dan ca. 
40 l/min. Met de PFT-consistentie-testverpakking kan de 
juiste watertoevoer worden gecontroleerd en worden 
ingesteld aan de hand van de uitbreidingsmaat. Dit mag 
op de voorbereide ondergrond niet meer dan 61 cm 
overschrijden en moet tijdens de verwerking continu 
worden gecontroleerd!

•  Voor de beoordeling van de gereedheid voor het 
aanbrengen moet een vochtigheidsmeting met het 
CM-apparaat worden uitgevoerd. De volgende 
grenswaarden moeten in acht worden genomen: 
 Bij magnesiet dekvloeren moet en achterwaartse 
vochtigheidsbelasting vanuit de ondergrond door 
overeenkomstige maatregelen worden uitgesloten. 
De magnesiet ondergrond moet mechanisch worden 
opgeruwd en met expoxyhars ASODUR-V360W plus 
max. 5% water worden voorbewerkt (ca. 250 g/
m2). Na een wachttijd van ca. 12–24 uur bij +20 °C 
moet de tweede laag ASODUR-V360W worden 
aangebracht (ca. 300–350 g/m2).  
De nog verse tweede laag moet met kwartszand 
met korrelgrootte 0,2-0,7 mm overmatig worden 
ingestrooid. Na nog een wachttijd van ca. 12-16 uur 
volgt het nivelleren met SOLOPLAN-30-CA tot een 
laagdikte van maximaal 15 mm.

•  Waterdosering in acht nemen!  
Aan een te hoge waterdosering zijn 
ontmengingsverschijnselen gekoppeld met als gevolg dat 
de oppervlakken minder vast zijn. Dergelijke mindervaste 
lagen moeten mechanisch worden verwijderd!

•  Rand-, veld-, gebouwenscheidings- en 
bewegingsvoegen moeten worden overgenomen 
resp. op de desbetreffende locatie worden ingebouwd 

SOLOPLAN®-30-CA

en met de juiste middelen, bijv. randisolatiestroken 
RD-SK50, worden afgesteld! Schijnvoegen moeten 
na het uitharden van SOLOPLAN-30-CA tot éénderde 
van de ingebrachte laagdikte worden ingesneden!

•  Grofporiënhoudende ondergrond veroorzaakt dat er 
meer materiaal nodig is.

•  Hoge temperaturen versnellen, lage temperaturen 
zorgen dat het afbindproces langzamer verloopt!

•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen! Zoals bijv.: 
DIN 18157, DIN 18534, DIN 18352, DIN 18560,  
DIN EN 13813, DIN 1055 
Referentieblad van de kring van deskundigen EURO-F-E-N  
Schloss Raesfeld: Tegels, platen, natuur- en betonsteen 
op gietasfaltvloeren binnenshuis 
De vakinformatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies" 
De bouwtechnische informatie natuursteen van de 
Duitse Naturwerkstein-Verband e.V. 
De ZDB-infobladen, uitgegeven door de Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes: 
[*1] “Lijmafdichtingen“  
[*2] “Coatings op calciumsulfaatgebonden dekvloeren” 
[*3] "Bewegingsvoegen in bekledingen en coatings 
uit tegels en platen” 
[*5] “Keramische tegels en platen, natuursteen en 
beton op cementgebonden vloerconstructies met 
isolatielagen“ 
[*6] “Keramische tegels en platen, natuursteen 
en beton op verwarmde, cementgebonden 
vloerconstructies” 
[*9] “Hoogteverschillen“ 
[*10] “Toleranties“

•  Uitsluitend geschikt gereedschap en schoon water 
gebruiken!

•  De technische infobladen van o.m. producten moeten 
in acht worden genomen!

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen.
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Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).  

SOLOPLAN®-30-CA

WKD/KK/tet/LiB/KKa/MV

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


