
1/4 41/21

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: Cement, toeslag, additief
Kleur:  grijs
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/dm³
Verwerkingstemp.: +5 °C tot +25 °C
Verwerkingstijd*1): 30 minuten
Beloopbaar*1): na ca. 3 uur
Drukbestendigheid*1): ≥ 25 N/mm2 na 28 dagen
Buigtrekbestendigheid*1): ≥ 6 N/mm2 na 28 dagen
Classificatie: EN 13813 CT-C25-F6
Brandbaarheid: E
Reiniging: In verse toestand met water
Verbruik: ca. 1,7 kg/m2/mm laagdikte
Opslag:  droog 12 maanden houdbaar 

in originele, gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
opmaken

Verpakking: 25 kg-foliezak
*T)  De waarden gelden voor +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid: 

hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de aangegeven 
tijden 

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 EN 
1991-1-1. Scheidings-, slemlagen enz. moeten door 
de juiste maatregelen te treffen, bijv. spuiten of frezen, 
mechanisch worden verwijderd. Bij cementgebonden 
dekvloeren op scheidings- of isolatielagen moet de 
beloopbaarheid voor het aanbrengen van SOLOPLAN 
met het CM-apparaat worden gecontroleerd om evt. 
verdere vervormingen van de dekvloerplaat door 
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Brandbaarheid Klasse E
Blootstelling aan corrosieve stoffen CT
Drukbestendigheid C25
Buigtrekbestendigheid  F6

• Kunststofveredeld
• Zelfnivellerend
• Zeer emissiearm
• Voor binnen
• Eenvoudig te verwerken
• Snel uithardend
• Geschikt voor verwarmde dekvloeren
• Verpompbaar
• Voor laagdiktes van 2–20 mm

Toepassingsgebieden:
SOLOPLAN wordt in een laagdikte van 2–20 mm 
gebruikt voor het gladmaken, pleisteren, egaliseren 
en nivelleren. Geschikte ondergronden zijn vloeren 
van beton overeenkomstig DIN1045, verwarmde en 
onverwarmde dekvloeren van cement overeenkomstig 
DIN 18560, oude, vast tegelvloeren en cementgebonden 
dekvloeren. SOLOPLAN is geschikt voor vochtbelaste 
ruimtes als aansluitend een geschikte SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting wordt aangebracht. Niet geschikt 
als gebruikslaag zonder aanvullende, hiertoe bestemde 
coating! SOLOPLAN is geschikt voor gebruik binnenshuis 
overeenkomstig de Franse VOC-verordening 
(Franse VOC-classificatieverordening en  
KMR-emissieverordening). Zeer emissiearm conform  
GEV-EMICODE, wat in de regel tot positieve beoordelingen 
in het kader van gebouwcertificeringssystemen 

SOLOPLAN® Art.nr. 2 01353 
Egaline voor binnen tot 20 mm

 zeer emissiearm
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Collomix mixer KR140 tot 160.
Mengverhoudingen:  
25 kg SOLOPLAN: 5,6–6,0 l water
3. SOLOPLAN op de gegronde ondergrond gieten en 
met het juiste gereedschap (vertande rakel) binnen de 
verwerkingstijd gelijkmatig verdelen. Het is hierbij praktisch 
om in verse toestand al niveaupunten te plaatsen om het 
gewenste hoogteniveau te kunnen controleren. De vereiste 
laagdikte moet in één arbeidsgang worden aangebracht. 
De nog vloeibare laag met een getande wals (of ander 
geschikt gereedschap) ontluchten en activeren om te 
vloeien, hierdoor worden dan het oppervlak en het verloop 
aanzienlijk verbeterd.
4. Afbindend SOLOPLAN moet worden beschermd 
tegen snelle wateronttrekking door bijv. een hoge 
kamertemperatuur, direct zonlicht of tocht! Het eventuele 
napleisteren met SOLOPLAN moet het beste dan worden 
uitgevoerd als de eerste laag beloopbaar is, maar door de 
donkere verkleuring herkenbaar, nog zichtbaar vochtig is. 
Mocht de eerste laag droog zijn, is een tussengrondering 
met ASO-Unigrond vereist.
5. SOLOPLAN is na ca. 4*T) uur met tegels en platen 
beloopbaar. Bij overige oppervlaklagen moet een 
controle 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!

Belangrijke aanwijzingen:
• In plaats van ASO-Unigrond-GE kan ook 

ASO-Unigrond -K (1 :3 met water verdund) worden 
gebruikt!

• Om poriënvorming uit te sluiten, ASO-Unigrond-GE/-
K/-S zorgvuldig in de ondergrond borstelen en volledig 
laten doordrogen. De nog vloeibare SOLOPLAN-laag 
moet worden ontlucht met een prikroller!

• Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimtes of 
sterk zuigende ondergronden) bestaat gevaar op 
scheurvorming! De verse egalisatielaag moet worden 
beschermd tegen te snel uitdrogen, en moet indien 

krimp uit te sluiten. 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. Het CM-vochtigheidsgehalte mag bij 
een cementgebonden dekvloer op de scheidingslaag 
of isolatie niet boven 2,0 CM% komen. De CM-meting 
moet conform de actuele werkaanwijzing FBH-AD vanuit 
de vakdocumentatie “Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies” worden uitgevoerd.
1. De betreffende ondergrond conform de 
gronderingstabel gronderen en na het drogen 
SOLOPLAN aanbrengen. Wij adviseren de gebruikte 
grondering volledig te laten verfilmen/te laten drogen/
uit te laten werken, aangezien het zuigvermogen van 
de ondergrond wordt verminderd en daarmee de 
vloeicapaciteit van SOLOPLAN bewaard blijft.

Gronderingstabel

Bij laagdiktes ≤ 20 mm

Beton ASO-Unigrond

Cementgebonden dekvloer, 
snelcement-dekvloeren

ASO-Unigrond

Gladde, afgelopen, 
cementgebonden ondergronden, 
terrazo

ASODUR-GBM + instrooien of 
ASODUR-SG2 + kwartszand 
instrooien

vaste keramische tegels ASO-Unigrond-S (puur)
of ASODUR-SG2 + kwartszand 
instrooien

Bij gebruik van de expoxyharsgronderingen moet de nog verse 
laag vakkundig en overmatig worden ingestrooid met kwartszand 
met korrelgrootte 0,5 - 1,0 mm. Na het uitwerken moet het nog niet 
gebonden kwartszand worden verwijderd!

2. 5,6–6,0 l water, afhankelijk van de gewenste 
consistentie, gebruiken, 25 kg SOLOPLAN er in strooien 
en roeren tot een klontvrije, vloeibare massa. Tussentijds 
met een spaan tegen de wanden van het mengvat 
schrapen om aanhechtend, niet-vermengd materiaal aan 
het mengproces toe te voegen. Aansluitend nogmaals 
mengen. Wij adviseren het gebruik van een roerwerk 
met ca. 500–700 min-1 onder gebruikmaking van een 

SOLOPLAN



3/4 41/21

of ASODUR-SG2 gronderen, met kwartszand met 
korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig instrooien en na 
uitharding, afzuigen!

• Aansluitend volgt het nivelleren met SOLOPLAN tot een 
laagdikte van maximaal 15 mm.

• Voor de beoordeling van de dekvloer met de volgende 
deklagen, moet een vochtigheidsmeting met het  
CM-apparaat worden uitgevoerd.  
De volgende grenswaarden moeten in acht worden 
genomen:

• Bij calciumsulfaatgebonden dekvloeren mag tijdens de 
nivelleerwerkzaamheden met SOLOPLAN het  
CM-vochtigheidsgehalte zonder vloerverwarming 
0,5%, met vloerverwarming 0,3% niet overschrijden.  
De calciumsulfaatdekvloer voorstrijken met  
ASODUR-GBM en afstrooien met kwartszand met 
korrel 0,5–1,0 mm. Verwijder vervolgens grondig het 
ongebonden kwartszand en egaliseer aansluitend 
met SOLOPLAN tot een maximale laagdikte van 10 
mm. Vochtinwerking nadien moet worden uitgesloten. 
Voor her nivelleren van calciumsulfaatgebonden 
ondergronden, bijv. calciumsulfaatdekvloeren, 
adviseren wij SOLOPLAN-30-CA.

• Het directe contact tussen cementgebonden lijmmortels 
en magnesietvloeren heeft door een chemische reactie 
die ontstaat, ernstige gevolgen voor de magnesietvloer 
wat ook wel “magnesia” wordt genoemd. Een 
achterwaartse vochtigheidsbelasting uit de ondergrond 
moet om deze reden door overeenkomstige 
maatregelen worden uitgesloten. De magnesiet 
ondergrond moet mechanisch worden opgeruwd en 

mogelijk binnen 28 dagen worden voorzien van tegels. 
Mocht dat gedurende deze periode niet mogelijk zijn, 
moet SOLOPLAN door de juiste maatregelen, bijv. 
door beschermfolie worden beschermd tegen te snel 
uitdrogen.

• Het ventileren van de inbouwlocatie is vereist, tocht 
tijdens de verwerking en tijdens het uithardingsproces 
moeten ook worden vermeden, net als direct zonlicht.  
De kamer- 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 bestrooien en na doorharding, afzuigen! 
Een vochtigheidsbelasting uit de ondergrond en het 
oppervlak moet zijn uitgesloten, is dit niet mogelijk, 
moeten de lijmresten volledig worden verwijderd! 
Aansluitend volgt het nivelleren met SOLOPLAN tot een 
laagdikte van maximaal 15 mm.

• Oude, waterbestendige vloerlijmen uitgebreid 
mechanisch verwijderen, reinigen, met ASODUR-GBM 

SOLOPLAN

Maximum vochtgehalte van de egaline, vastgesteld met het CM-apparaat (zie onder Aanwijzingen)

Bovenvloer verwarmd onverwarmd

Parket zwevend gelegd 1,8 % 2,0%

Laminaatvloer zwevend gelegd 1,8 % 2,0%

keramische tegels resp. 
natuursteen/beton

Dikbed 2,0% 2,0%

Dunbed 2,0% 2,0%

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

oneffenheden worden uitgevoerd met de standvaste 
reparatiemortels ASOCRET-M30, SOLOCRET-15 of  
SOLOCRET-50!

• Een grofporiënhoudende ondergrond zorgt er voor 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! Dus bijv.: 
DIN 18157, DIN 18352, DIN 18560, DIN 18534 
DIN EN 13813, DIN EN 1991-1-1.  
De technische BEB-infobladen, uitgegeven door de 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
De vakinformatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies" de technische ZDB-infobladen, 
uitgegeven door de Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes:

 [*1] "Hechtlaagafdichtingen"
 [*3]  "Bewegingsvoegen in bekledingen en coatings 

 uit tegels en platen"
 [*5]  "Bekledingen op cement- en 

 calciumsulfaatdekvloeren”
 [*6]   “Grootformaat keramische tegels en platen“
 [*9] "Hoogteverschillen"
 [*10] "Toleranties"
 [*11] "Reinigen, beschermen, onderhouden"
  Technisch TKB-infoblad: "Technische beschrijving en 

verwerking van cementgebonden vloerpleister"
• Uitsluitend geschikt gereedschap en schoon water 

gebruiken!
• De technische infobladen van o.m. producten moeten in 

acht worden genomen!
Geldig veiligheidsgegevensblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1

met epoxyhars ASODUR-GBM worden gegrond. De 
nog verse laag moet met kwartszand met korrelgrootte 
0,5–1,0 mm overmatig worden bestrooid. Na een 
wachttijd van ca. 12–16 uur vindt de applicatie plaats, 
vervolgens het overtollige zand zorgvuldig verwijderen.

• 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!

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

• Bij gebruik van een mengpomp PFT G4/G5 moet 
met 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 360-
400 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 waterdoorstromingsmeer moet dan ca. op 860 l/
uur worden ingesteld. Het transportvermogen is dan ca. 
40 l/min. Met de PFT-consistentietestverpakking kan de 
juiste watertoevoer worden gecontroleerd en worden 
ingesteld aan de hand van de uitbreidingsmaat. Dit mag 
op de voorbereide ondergrond niet meer dan 66 cm 
overschrijden en moet tijdens de verwerking continu 
worden gecontroleerd!

• Rand-, veld-, gebouwenscheidings- en 
bewegingsvoegen moeten worden overgenomen resp. 
op de desbetreffende locatie worden ingebouwd en 
met de juiste middelen, bijv. randstroken RD-SK50, 
worden afgesteld! Schijnvoegen moeten na het 
uitharden van SOLOPLAN tot eenderde van de 
ingebrachte laagdikte worden ingesneden!

• Voor het nivelleren van gietasfaltgebonden dekvloeren 
met hardheidsklasse IC10 adviseren wij  
SOLOPLAN-30-CA tot een laagdikte van 10 mm!

• Voorwerkzaamheden, bijv. het opvullen van 
overgangen en het egaliseren van gaten en 

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).

WKD/SF/TET/MV/KKa

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.


