
Vöõa laøm phaúng töôøng, 
traàn khu vöïc trong 
nhaø vaø ngoaøi trôøi vôùi 
ñoä daøy lôùp vöõa thi 
coâng töø 2 ñeán 30 mm

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Nivoplan đặc biệt thích hợp dùng làm lớp vữa trát và làm 
phẳng cho trần và tường khu vực trong nhà và ngoài trời 
với độ dày lớp vữa từ 2-30 mm.

Bề mặt sau khi thi công bằng Nivoplan có thể được ốp lát 
gạch đá hoặc sơn phủ hoàn thiện.

Moät soá öùng duïng ñieån hình
Làm phẳng tường trước khi ốp lát gạch ceramic.

Sửa chữa lớp vữa trát cũ bị hư hỏng.

Làm phẳng bề mặt kết cấu bê tông cốt thép ở bể bơi, và 
khu vực mặt tiền trước khi ốp lát gạch ceramic hoặc 
sơn chống thấm.

Làm phẳng bề mặt tường xi măng bọt khí, gạch, eraclit, 
v.v.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Nivoplan là sản phẩm dạng bột màu xám hoặc trắng 
được tạo thành từ xi măng, cốt liệu chọn lọc và nhựa tổng 
hợp đặc biệt. Khi được trộn với nước, sản phẩm dễ dàng 
thi công bằng bay trên bề mặt đứng hoặc máy phun cho 
lớp trát tường.

Đặc tính bám dính của sản phẩm có thể được điều chỉnh 
bằng cách cho thêm Planicrete và nước vào sản phẩm 
trong quá trình trộn, khoảng 2 lít cho mỗi bao (dùng như 
là một phần thay thế cho nước trộn).

Nên cho thêm Planicrete khi cần thi công một lớp vữa 
mỏng trên bề mặt bê tông hoặc trong trường hợp cần thi 
công ốp lát gạch hoặc đá sau khi thi công.

Nivoplan được phân loại GP (“Vữa trát đa dụng dùng 
cho khu vực trong nhà và ngoài trời), loại CS VI theo tiêu 
chuẩn EN 998-1.

KHUYEÁN CAÙO
Không được dùng Nivoplan trên bề mặt thạch cao 
hoặc gốc thạch cao nếu bề mặt chưa được xử lý bằng 
một hoặc hai lớp Primer G (Tham khảo thêm Tài Liệu 
kỹ thuật của sản phẩm).

Không dùng Nivoplan để làm phẳng cho bề mặt sàn vì 
sản phẩm có cường độ nén hạn chế. Trong trường hợp 
này, nên tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của những sản 
phẩm chuyên dùng để chuẩn bị bề mặt hoặc liên hệ với 
bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Mapei để biết thêm chi 
tiết.

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG

Chuaån bò beà maët thi coâng
Bề mặt cần thi công phải rắn chắc, không dính bụi bẩn, 
dầu, mỡ, sơn và vết keo dư.

Nivoplan có thể được thi công trên bề mặt ẩm mà không 
có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tuy nhiên, thời gian bảo dưỡng 
có thể sẽ dài hơn thông thường.

Khi thi công sản phẩm trên bề mặt có tính thấm hút cao 
như (gạch, xi măng bọt khí, v.v), nên làm ẩm toàn bộ bề 
mặt trước khi thi công Nivoplan, đặc biệt là khi cần thi 
công lớp vữa chưa đến 3 mm.

Không thi công sản phẩm trên bề mặt thạch cao hoặc gốc 
thạch cao nếu chưa được xử lý bề mặt bằng Primer G.

Nivo
plan

Nivo
plan

Nivo
plan

Nivo
plan



Nivo
plan

Nivo
plan

Nivo
plan

Nivo
plan

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Dạng sản phẩm: Bôt

Màu sắc: Xám và trắng

Tỷ trọng (kg/m³): 1400

Hàm lượng chất rắn khô hoặc chất hoạt tính (%): 100

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

Tỷ lệ trộn: Trộn 20 phần nước 
với 100 phần Nivoplan theo trọng lượng

Dạng hỗn hợp: Sệt dẻo

Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m³): 1830

Độ pH của hỗn hợp: Khoảng 12

Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: 2-3 tiếng

Khoảng nhiệt độ thi công: O OTừ +5 C đến +30 C

Độ dày mỗi lớp (mm): Từ 2-30

Thời gian chờ trước khi ốp lát: >24 tiếng, tùy thuộc vào độ dày lớp vữa 
và nhiệt độ khi thi công

Thời gian chờ trước khi sơn hoàn thiện: Ít nhất là 14 ngày

Khả năng kháng kiềm: Rất tốt

Khả năng kháng dầu: Rất tốt (trừ dầu thực vật)

Khả năng kháng dung môi: Rất tốt

Khoảng nhiệt độ khi đưa vào sử dụng: O OTừ -30 C đến +90 C

Khả năng tương thích với các loại vữa ốp lát: Rất tốt

Cường độ uốn (N/mm²): 3,5

Cường độ nén (N/mm²): 6,0

Cường độ nén (MPa): EN 1015-11
≥12

Loại CS IV

Cường độ bám dính 
vào bề mặt gạch (MPa): EN 1015-12 ≥ 0,8 FP: B ≥ 1,0 FP: B

Khả năng hấp thụ nước
2 0,5(kg/(m •min ):

EN 1015-18 W0 W1

OTính dẫn nhiệt -λ- (W/m•k ): EN 1745 0,95 0,95

Hệ số thấm hơi nước: EN 1015-19 17,3 13,6

Khả năng bắt lửa: Tiêu chuẩn
Châu Âu

≥ 6 loại CS IV

Không yêu cầu

W0 (không quy định)
W1 (≤ 0,40)
W2 (≤ 0,20)

Không yêu cầu

14-22

Được quy định
bởi nhà sản xuất A1 A1

≥12
Loại CS IV

THOÂNG SOÁ THI COÂNG CUOÁI CUØNG

Ñaëc tính hoaït ñoäng
Phöông phaùp

thöû
  

Thoâng soá thöïc teá

cuûûa saûn phaåm

Maøu traéng Maøu xaùm

Yeâu caàu theo
tieâu chuaån EN 998-1

loaïi GP-CSIV

Trộn vữa bằng máy trộn  
xi măng nhỏ

Trùng tu tường gạch cũ

Thi công vữa làm phẳng 
bằng bay



Troän vöõa
Trộn Nivoplan trong thùng chứa sạch bằng 
máy trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng 
nhất, không vón cục.

Cứ một bao Nivoplan 25 kg trộn với 5 lít nước 
hoặc với khoảng 4,5 lít nước và 1-2 lít 
Planicrete.

Vữa Nivoplan phải được sử dụng trong vòng 2 
tiếng sau khi trộn.

Thi coâng
Nên thi công một lớp sản phẩm phủ đều bề mặt 
cần thi công, sau đó thi công ngay lớp tiếp theo 
để đảm bảo độ bám dính tuyệt đối với chiều dày 
tối đa là 3 cm. 

Nên thi công sản phẩm bằng máy trải vữa kết 
hợp với bay phẳng hoặc thanh gạt (nếu thi công 
với lớp vữa dày), và nên ấn một lực nhẹ khi trải 
nhằm đảm bảo độ tiếp xúc tuyệt đối của vữa lên 
bề mặt.

Không nên thi công sản phẩm khi nhiệt độ dưới 
O+5 C.

Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường, 
một lớp Nivoplan với chiều dày 1cm có thể cho 
phép thi công ốp lát gạch đá lên bề mặt có tính 
thấm hút thông thường sau 4-5 tiếng.

Bề mặt có thể được sơn hoàn thiện sau ít nhất 
là 2 tuần.

Thời gian chờ khi thi công vào mùa đông sẽ dài 
hơn mùa hè.

Khi thi công sản phẩm trực tiếp lên bề mặt 
tường ngoài trời tiếp xúc với nắng và gió, nên 
làm ẩm bề mặt để tránh hiện tượng bảo dưỡng 
quá sớm.

Veä sinh
Cần làm sạch dụng cụ thi công bằng nước sạch 
trước khi sản phẩm đóng rắn.

ÑOÙNG GOÙI
Nivoplan được đóng gói trong bao 25 kg và 
được bảo quản trong vòng 12 tháng trong bao 
bì còn nguyên, nơi khô thoáng.

BAÛO QUAÛN
12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô 
thoáng.
Sản phẩm tuân tủ các điều khoản trong phụ lục 
XVII theo quy định (EC) số 1907/2006, mục 47.

LÖÔÏNG DUØNG
Lượng dùng tùy thuộc vào độ dày của lớp vữa 

2cần thi công, thông thường từ 1,5 kg/m  cho mỗi 
2mm chiều dày (hoặc 15 kg/m  cho mỗi cm chiều 

dày).

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ 

THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Nivoplan có chứa xi măng do vậy có thể gây 
kích ứng khi tiếp xúc với mồ hôi. 
Khuyến cáo, nên mang găng tay và kính bảo hộ 
khi tiếp xúc với sản phẩm hóa chất.
Khi bị sản phẩm dính vào da hoặc mắt, rửa 
nhiều lần bằng nước sạch và đến ngay cơ quan 
y tế gần nhất. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham 
khảo Tài liệu an toàn sản phẩm bản mới nhất.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công 
sản phẩm trên đây được đúc kết từ những kiến 
thức và kinh nghiệm tốt nhất của Mapei. Vì vậy, 
trong mọi trường hợp, nên tuân thủ một cách 
nghiêm ngặt các hướng dẫn trong Tài liệu kỹ 
thuật của sản phẩm. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ 
thông tin nào, vui lòng liên lạc với Bộ phận kỹ 
thuật của Mapei để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo trước.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 151-1-2015.

Làm phẳng lớp vữa trát 
bằng thước làm phẳng

Thi công Nivoplan bằng 
bàn xoaTaát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn
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