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Izravnalne mase
Ometane stenske in stropne površine ali površine iz betona običajno
niso takoj primerne za barvanje. Odstopanja so lahko posledica napak
pri izvedbi, kasnejše poškodbe površin zaradi raznih del v objektu ali
pa način izvedbe in vrsta uporabljenega ometa. Za izravnavo površin
in odpravo poškodovanih mest uporabimo tankoslojne izravnalne
mase na mavčni ali cementni osnovi. Rezultat so gladke, ravne in
enakomerne površine.
Enako velja za talne površine. Estrihe je pred polaganjem oblog
potrebno fino izravnati, kar enostavno izvedemo s talnimi
samorazlivnimi masami na cementni osnovi.

Izravnava površin z
Vilaplanom

Vilaplan je industrijsko pripravljena bela prašnata masa na osnovi
mavca in dodatkov, ki pomešana z vodo daje gladko pastozno malto.
Je kemično nevtralen in tako primerna podlaga za barve, ne glede
na vrsto veziva, kot strjena masa pa aktivno diha. Odlično se lepi na
mavčnih, cementnih, betonskih ali lesenih gradbenih elementih in
opečnih stenah. Izpolnjuje kriterije standarda EN 13279–1.
• Za pripravo in izravnavo notranjih sten in stropov pred
barvanjem, polaganjem tapet in nanašanjem premazov.
• Za površinsko obdelavo notranjih vidnih betonskih površin.
• Za polnjenje vdolbin, razpok in večjih neravnin.
• B1/20/2 po EN 13279–1.

Vilakit lahko nanašamo
strojno ali ročno

Podlaga mora biti pred izravnavo z Vilaplanom trdna, odprašena,
nezmrznjena, z nje odstranimo ostanke olj, masti in podobnih
nečistoč.
Ob povečani ali neenakomerni vodovpojnosti podlage, jo navlažimo
ali impregniramo s Celakrilom!
Čas sušenja mase Vilaplan je odvisen od razmer v prostoru in
debeline nanosa.
Pri normalnih pogojih in debelinah je suha v 1 do 2 urah.
Ko se masa posuši in strdi, jo po potrebi ročno ali strojno fino
pobrusimo, nato pa odprašimo.
Vilakit je fina izravnalna masa na osnovi polimernih veziv in se
uporablja za tankoslojno izravnavo notranjih sten in stropov. Zelo
enostavno ga lahko vgradimo s primernimi stroji za nanašanje,
uporabnikom pa je na voljo v suhi ali tekoči obliki. Suhega je
potrebno še zamešati z vodo, tekoč pa je že pripravljen za vgradnjo.
Maso odlikuje:

Vilacem lahko zagladimo
ali pa fino zaribamo

•
•
•
•

Hitra in enostavna vgradnja.
Ročno in strojno nanašanje.
Dolg odprti čas, racionalna poraba.
Enostavno brušenje.

Vilacem je fina bela izravnalna masa za izravnavo zidnih in stropnih
površin. Ker je na cementni osnovi, je primeren za izravnavo površin
notranjih prostorov, kjer bo povišana vlažnost in obremenjenost
(kleti, kopalnice, savne, športne dvorane …) in vseh zunanjih površin.
Lahko ga vgradimo tudi v večjih debelinah, zato je zelo primeren za
sanacijo poškodb in neravnin na fasadah.
• Enostavna vgradnja in raznovrstna uporaba.
• Visoka trdnost in odpornost.
• Odpornost na vlago in zmrzal.
Viadur je samorazlivna
masa za tankoslojno
izravnavo tal
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Izravnalne mase

Viadur je samorazlivna talna izravnalna masa na osnovi cementa,
polnil in dodatkov. Namenjen je tankoslojni (do 5 mm) izravnavi
cementnih estrihov in betonov ter pripravi tal pred polaganjem
keramičnih oblog, parketa, laminata, vinasa, toplih podov in drugih
talnih oblog.
Pred izravnavo z Viadurjem ne sme biti v estrihu več kot 2 % vlage.
Pri izravnavi večjih debelin, maso nanesemo v večih slojih. Viadur se
strdi v 5 do 12 urah, odvisno od vgrajene debeline.
Talne obloge polagamo na popolnoma suh Viadur. Pri normalnih
pogojih se suši 1 dan za 1 mm vgrajene debeline.

Z Viadurjem enostavno
in kakovostno izravnamo
talne površine

Vilaplan

Mavčna izravnalna masa

Industrijsko pripravljena mavčna izravnalna masa (B1/20/2) za fino izravnavo notranjih sten in stropov
pred barvanjem, polaganjem tapet in nanašanjem raznih premazov. Maso odlikuje enostavna vgradnja,
odličen oprijem na vseh mineralnih površinah, kemična nevtralnost in dobra paropropustnost.
Poraba: ~ 0,7 kg/m2 /mm
Embalaža:
Odprti čas sveže mase: 1 h
karton 2 kg, 288 kartonov na paleto = 576 kg
Čas sušenja: 1 do 2 h
vreča 20 kg, 60 vreč na paleto = 1200 kg

Vilakit

Fina izravnalna masa

Industrijsko pripravljena fina izravnalna masa na osnovi polimernih veziv, peska in dodatkov. Za izravnavo
notranjih sten in stropov pred barvanjem, polaganjem tapet in nanašanjem raznih premazov. Maso
odlikuje enostavna in hitra vgradnja, odličen oprijem na vseh mineralnih površinah, kemična nevtralnost
in dobra paropropustnost.
Poraba: ~ 0,7 kg/m2/mm
Embalaža:
Čas sušenja: 1 do 2 h
vreča 20 kg, 60 vreč na paleto = 1200 kg

Vilakit tekoči

Izravanalna masa za strojni ali rocni nanos

Industrijsko pripravljena bela pastozna izravnalna masa na osnovi polimernih veziv, polnil in dodatkov. Je
odlicna podlaga za barve, ne glede na vrsto veziva. Maso odlikuje enostavna in hitra vgradnja, kemicna
nevtralnost in odlicen oprijem na mavcne, cementne in betonske gradbene elemente.
Poraba: ~ 1 kg/m2/mm
Embalaža:
Čas sušenja: 8 do 12 h
plastično vedro 25 kg, 24 kos na paleto = 600 kg

Vilacem

Bela cementna izravnalna masa

Industrijsko pripravljena bela cementna masa za izravnavo notranjih in zunanjih sten in stropov ter za
sanacijo poškodovanih fasad. Maso odlikuje visoka odpornost, trdnost, enostavna vgradnja in raznovrstna
uporabnost.
Poraba: ~ 1,2 kg/m2/mm
Embalaža:
Odprti čas: 30 min
vreča 25 kg, 48 vreč na paleto = 1200 kg
Sprijemna trdnost: > 1 MPa
Čas sušenja: ~ 3 do 4 h

Viadur

Talna izravnalna masa

Tankoslojna (do 5 mm) samorazlivna talna izravnalna masa na osnovi cementa, kremenovega peska in
polimernih dodatkov. Za izravnavo estrihov in betonov pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Odlikuje
jo enostavna vgradnja in raznovrstna uporaba.
Poraba: ~ 1,2 kg/m2/mm
Embalaža:
Pohodnost: po 2 h
vreča 25 kg, 48 vreč na paleto = 1200 kg
Čas strjevanja: 5 do 12 h, odvisno od vgrajene debeline

