
Hitro vezoča,
tiksotropirana,
izravnalna cementna
malta za notranje talne
in stenske površine (za
nanose od 3 do 20 mm)

PODROČJE UPORABE
Nivorapid je malta za obnovitve, izravnavanje in
popravila notranjih površin tlakov, sten, stopnic, kinet 
in robov s hitrim strjevanjem in osušitvijo.

Tipični primeri uporabe
• Izravnavanje betonskih plošč, cementnih estrihov in

estrihov izvedenih s Topcem-om, Mapecem-om,
Topcem-om Pronto ali Mapecem-om Pronto.

• Izravnavanje obstoječih oblog iz keramike, naravnega
kamna in podlag s talnim gretjem.

• Izravnavanje stenskih betonskih površin, cementnih
ometov, plino betonskih zidakov in keramičnih ploščic.

• Obnovitev in/ali izravnavanje stopnic, polic in
poškodovanih robov.

• Popravilo pomanjklivosti pri izvedbi tlakov, sten in
stropov.

Z dodajanjem Latex-a Plus v Nivorapid dobite malto 
za izravnavanje s odličnim oprijemom na kovinske
površine, obstoječe obloge iz gume, PVC-ja, linoleja,
iverke, parketa, itd. (glej tehnični list Latex Plus).

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Nivorapid je prašna mešanica sivkasto-rjave barve,
sestavljena iz specialnih cementov s hitrim vezanjem 
in hidratacijo, izbranih peskov izbrane granulacije, 

sintetičnih smol po formulaciji, ki so jo razvili v
raziskovalnih laboratorijih podjetja MAPEI.

Ko Nivorapid zmešate z vodo dobite tiksotropirano,
enostavno vgradljivo malto z optimalnim oprijemom na
podlago in izredno hitrim sušenjem, ki omogoča
nadgradnjo z oblogami iz keramičnih ploščic ali barvanje
že po 4-6 urah.

Nivorapid otrdi brez zaznavnih skrčkov in razpok,
dosega visoke tlačne in upogibne trdnosti ter
odpornosti na vtiskanje in obrus.

POMEMBNI NASVETI
• V primeru visokih temperatur in/ali nanosa v debelinah

nad 10 mm se priporoča dodajanje pribl. 30%
pranega peska (po možnosti kremenčevega) zrnavosti
0-4 mm, da se izognemo previsokim hidratacijskim
temperaturam, ki lahko vplivajo na spremenjene (nižje)
končne lastnosti izdelka.

• Ne pripravljajte Nivorapid-a z večjo količino vode od
predpisane in naknadno ne dodajate vode mešanici, 
ki je  že pričela vezati.

• V primeru zahteve po izredno gladki površini in
debelinah nanosa manj kot 3 mm uporabite
Planipatch.

• Mešanici ne dodajajte apna, cementa ali mavca.

• Ne uporabljajte na zunanjih površinah.
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Mešanje Nivorapid-a z
električnim mešalom

Izravnavanje lesene
podlage z mešanico
Nivorapid-a in 
Latex-a Plus

TEHNIČNI PODATKI (prepoznavne lastnosti)

PODATKI O IZDELKU

Oblika sestave: fini prah

Barva: sivo rjavkasta

Nasipna specifična teža (kg/m3): 1.400

Trdi ostanek (%): 100

Skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži in suhem prostoru

Klasifikacija nevarnosti v skladu z direktivo 
1999/45/CE: nobene.

Pred uporabo preberite poglavje “Varnost pri delu” in 
informacije na embalaži in v varnostnem listu

Carinska tarifa: 3824 50 90

PODATKI O UPORABI (pri +23°C - 50% rel. zračni vlagi)

Mešalno razmerje: 100 utežnih delov Nivorapid-a z 20-22 deli vode

Tiksotrpnost: da

Specifična teža mešanice (kg/m3): 1.900-2.000

pH mešanice: približno 12

Temperatura za delo: od +5°C do +30°C

Čas uporabe mešanice: 15 minut

Pričetek vezanja: 20 minut

Pohodnost: po 2 urah

Čas čakanje pred oblaganjem: 4-6 ur (keramika), 24 ur (ostale obloge)

KONČNE LASTNOSTI

Tlačna trdnost (N/mm2):
– po   6 urah: 25,0
– po   1 dnevu: 30,0
– po   3 dneh: 35,0
– po   7 dneh: 37,0
– po 28 dneh: 40,0

Upogibna trdnost (N/mm2):
– po   6 urah: 4,0
– po   1 dnevu: 5,0
– po   3 dneh: 7,0
– po   7 dneh: 8,0
– po 28 dneh: 10,0

Trdota Brinell (N/mm2):
– po   6 urah: 50
– po   1 dnevu: 80
– po   3 dneh: 90
– po   7 dneh: 95
– po 28 dneh: 120Popravilo stenskega

roba z Nivorapid-om



Nanašanje mešanice
Nivorapid nanašajte na ustrezno pripravljeno
podlago z zidarsko žlico ali kovinsko lopatico. 
Če je potreben nanos še enega sloja, z delom
nadaljujete že po 20-30 minutah (na čas
nadgradnje bistveno vpliva temperatura in
vpojnost  podlage).
Z Nivorapid-om obdelana podlaga je
primerna za oblaganje s keramičnimi
ploščicami ali barvanje že po 4-6 urah.
Prožne obloge in parket lahko polagate po 
24 urah.

Čiščenje
Orodje in roke lahko operete z obilo vode,
dokler je Nivorapid še svež.

PORABA
Poraba Nivorapid-a je 1,6 kg/m2 za vsak mm
debeline nanosa.

PAKIRANJE
Nivorapid dobavljamo v papirnih vrečah po
25 kg in škatlah 4 x 5 kg.

SKLADIŠČENJE
Nivorapid skladiščite največ 12 mesecev v
originalno zaprti embalaži in suhem prostoru.
Daljši čas skladiščenja delno vpliva na
počasnejše strjevanje, nima pa posebnega
vpliva na končne mehanske lastnosti
izravnalnega sloja.

Proizvedeno v skladu z odredbami Direktive
EC/2003/53.

VARNOST PRI DELU
Ker Nivorapid vsebuje cement, lahko pride v
stiku s potom ali drugimi telesnimi tekočinami
do alkalne reakcije, katera draži kožo in oči.
Zato pri njegovi pripravi in vgradnji
uporabljate zaščitne rokavice in očala.
Nadaljnje informacije lahko najdete v
varnostnem listu.

IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE.

OPOZORILO
Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in
navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam,
so samo indikativnega pomena in morajo biti
potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka
preverite, če je primeren za predvideno
uporabo in prevzemite vsako odgovornost, ki
lahko izhaja iz uporabe.

Popravilo
pomankljivosti z
Nivorapid-om

Izravnavanje obstoječe
obloge iz keramičnih
ploščic z Nivorapid-om

• Ne uporabljajte na podlagah s stalno
prisotno kapilarno vlago.

• Ne uporabljajte pri temperaturah nižjih od
+5°C.

• Preprečite prehitro površinsko izsuševanje 
s folijo v primeru vročega in vetrovnega
vremena.

• Pred uporabo ne puščajte vreč z
Nivorapid-om daljši čas izpostavljene
soncu. Za pripravo mešanice uporabite
hladno vodo.

• Za zapolnitev reg in izravnavanje lesenih
podlag uporabite Nivorapid zmešan z
Latex-om Plus brez vode.

UPORABA
Priprava podlage
Vse konvencionalne podlage, na katere
nanašate Nivorapid, morajo biti dozorele,
zadostno suhe, mehansko trdne, brez
drobljivih in krušljivih delcev, maščobnih in
oljnih madežev, ostankov lakov, barv, loščil,
voska, itd.
Površinsko krušljive in/ali nezadostno trdne
cementne podlage morate odstraniti, ali, 
kjer je možno, učvrstite s Prosfas-om,
Primer-jem MF ali Eco Prim-om PU 1K. 
Še sveži učvrstitveni premaz posujte s suhim
kremenčevim peskom Quarzo 1,2.
Lasaste in vidne razpoke v podlagi zapolnite
z Eporip-om ali Eporip-om Turbo in
površinsko posujte s suhim kremenčevim
peskom.
Cementne estrihe glede na njihovo poroznost
obdelajte s temeljnim premazom Primer G, ki
ga razredčite v razmerju od 1:1 do 1:3 z vodo,
da povežete prah in izenačite vpojnost.
Anhidritne (kalcij-sulfatne) estrihe, ki jih boste
izravnavali z Nivorapid-om, predhodno
obdelajte s koncentriranim Primer-jem G
(počakajte 24 ur, da se popolnoma osuši),
Mapeprim-om SP ali Eco Prim-om PU 1K
(še svežega posujte s suhim kremenčevim
peskom).
Obstoječe tlake iz keramičnih ploščic ali
naravnega kamna predhodno površinsko
razmastite, prebrusite in obdelajte z
Mapeprim-om SP, Mapeprim-om 1K ali 
Eco Prim-om PU 1K (še svežega posujte s
suhim kremenčevim peskom).

Priprava mešanice
V čisto posodo nalijte 5 litrov čiste hladne
vode in vanjo stresite 25 kg vrečo 
Nivorapid-a. Mešajte z električnim mešalom
pri nizkih obratih, da dobite homogeno maso
brez grudic. Tako pripravljena mešanica je
pripravljena za uporabo.
Za debeline nanosa nad 10 mm (do največ 
50 mm) se priporoča dodajanje pribl. 30%
pranega peska (po možnosti kremenčevega)
zrnavosti 0-4 mm.
Pripravljene količine mešanice Nivorapid-a
vgradite v 15 minutah (pri temperaturi +23°C).

Popravilo
pomanjkljivosti pri
izvedbi tlakov z
Nivorapid-om

Reference o izdelku so na
razpolago na podlagi vaših 
zahtev in na spletni strani 

www.mapei.sl - www.mapei.com 
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Stopnice pred in po
obnovi/izravnavi z
Nivorapid-om

POPIS DEL

Izravnavanje, manjša popravila in reprofilacija notranjih talnih in stenskih površin z zidarsko
žlico ali kovinsko gladilko s izredno hitro vezočo, tiksotropirano cementno malto (kot npr.
MAPEI Nivorapid) za doseganje gladkih in mehansko visoko odpornih podlag, primernih za
oblaganje in/ali barvanje.
Podlaga mora biti dozorela, zadostno suha, mehansko trdna, brez drobljivih in krušljivih
delcev, skorjice, prahu, maščobnih in oljnih madežev, ostankov lakov in barv, kar se doseže z
ustrezno pripravo in obdelavo s temeljnimi premazi (kot npr. MAPEI Primer G, Mapeprim SP,
Mapeprim 1K, Eco Prim PU 1K, Primer MF, Prosfas).
Proizvod mora izpolnjevati sledeče lastnosti:
Specifična teža mešanice (kg/m3): 1.900-2.000
Pričetek vezanja: 20 minut (pri +23°C)
Pohodnost: po 2 urah
Tlačna trdnost (N/mm2): 25,0 (po 6 urah);

40,0 (po 28 dneh)
Upogibna trdnost (N/mm2): 4,0 (po 6 urah);

10,0 (po 28 dneh)
Trdota Brinell (N/mm2): 50,0 (po 6 urah);

120,0 (po 28 dneh)
Debelina nanosa (mm): od 3 do 20
Poraba (kg/m2): 1,6 (za mm debeline nanosa)

GRADIMO PRIHODNOST

®


