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Beschrijving 
LEVEL FINO is een eencomponent product in poedervorm 
dat bereid wordt met toevoeging van water. Het levert een 
zeer vloeibaar cementmengsel dat zelfnivellerend is, 
bestemd is voor de egalisatie van oude of nieuwe 
ondergronden, met een hoge weerstand en snelle 
uitharding. 
Het product kleeft goed op alle soorten ondergrond die 
men in de bouw aantreft. Toch is het aanbevolen om voor 
het storten van LEVEL FINO de ondergrond voor te 
bereiden met specifieke primers zoals hieronder 
aangegeven. 
Door zijn bijzondere samenstelling kan het product zowel 
binnen als buiten gebruikt worden, mits bepaalde 
begrenzingen te wijten aan de eigenschappen van de 
ondergrond. 
 
Toepassing 
LEVEL FINO wordt gebruikt als zelfnivellerend mortel met 
snelle binding voor de plaatsing van andere bekledingen 
of als afwerking voor dikten tot 10 mm per laag, voor 
bekleding op: 
� beton, dekvloer van zand en cement, dekvloer SC 1, SC 

1R, SC 1 BASE en zand, zonder primer; 
� dekvloer van natuurlijk of anhydriet calciumsulfaat, mits 

aanbrengen van de primer RICRETE 1C; 
� bestaande tegelvloeren, marmer, natuursteen, hout, 

klinker, gres. 
 
Voordelen 
LEVEL FINO: 
� kan eveneens buiten toegepast worden dank zij een 

hoge weerstand tegen vorst-dooicycli; 
� snelle uitharding; 
� dank zij de specifieke samenstelling zijn de spanningen 

die aan krimp te wijten zijn beperkt na de plaatsing.  
 
Aanbrengen 
Voorbereiden van de ondergrond binnen: 
� de ondergrond moet nauwgezet onderzocht worden om 

te bepalen of hij geschikt is voor het aanbrengen van 
LEVEL FINO: de drukweerstand mag niet kleiner zijn 
dan 30MPa en de hechting op rechtstreekse trek mag 
niet lager zijn dan 2,5 MPa; 

� de te behandelen oppervlakte moet stabiel zijn, goed 
samenhangend, vrij van stoffen die de hechting van 
LEVEL FINO zouden verminderen en eenvormig 
absorberend zijn; 

� op betegelde oppervlakte of in natuursteen, afwassen 
met NORDECAL FORTE en spoelen, de primer 

RICRETE 1C 1 à 3 uur aanbrengen voor het gieten; 
� op hout, schuren om het vernis te verwijderen, de 

ondergrond mechanisch bevestigen en op de bodem 
een wapening in glasvlies van 370gr/m² leggen en 
vastzetten met een laag NORPHEN FONDO SL, een 
laag kwartszand met korrelgrootte 0,7-1,2mm uitstrooien 
(niet verzadigen) en de volgende dag LEVEL FINO 
gieten. 

Vervolgens: 
� indien de ondergrond afbrokkelt, een laag NORPHEN 

SW SOLID aanbrengen verdund met 6-8 delen water om 
te consolideren en de drukweerstand te verhogen de 
dag voor het storten (bij 20°C); 

� indien de ondergrond absorberend is, een laag PRIMER 
HB aanbrengen, verdund met 1 deel water om de 
absorptie gelijkmatig te laten verlopen, 2 à 3 uur voor het 
storten; 

� de gaten en oneffenheden opvullen en de barsten 
aanwerken met MALTA RAPIDA comp. A+comp. B 
(zonder comp.C) aangedikt met SILICIUM, 1 uur voor 
het storten (bij 20°C); 

� grote barsten zullen opengemaakt worden en tot 
verzadiging opgevuld worden in 2 à 3 opeenvolgende 
lagen met een tussentijd van 4-6 uur met NORPHEN 
FONDO SL. Op de verse laag dient kwarts 0,3-0,8mm 
gestrooid te worden om de hechting van LEVEL FINO te 
verzekeren. 

 
Aanbrengen van de primer 
Deze fase kan op 4 verschillende manieren uitgevoerd 
worden: 

1. een laag aanbrengen van PRIMER HB, verdund 
met 1 deel water, 1 à 2 uur wachten en 
vervolgens storten; 

2. een laag aanbrengen van NORPHEN SW SOLID 
verdund met 3 delen water, 1-2 uur wachten en 
vervolgens storten; 

3. een laag aanbrengen van RICRETE 1C, 1 à 2  
uur wachten en vervolgens storten; 

4. een laag aanbrengen van RICRETE 1C en op de 
verse laag kwartszand 0,7-1,2mm uitstrooien 
(niet verzadigen); tot de volgende dag wachten 
vooraleer te storten. 

 
Bereiding van het product 
In een aangepast vat, 5,0 à 5,25 liter water gieten en een 
zak LEVEL FINO. Ondertussen mengen met een 
profesionnele menger tot een volledig homogeen mengsel 
bekomen wordt. 
LEVEL FINO kan eveneens klaargemaakt worden met 
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een continumenger en over lange afstanden verpompt 
worden.  
 
 
Storten van het product 
Het product op de ondergrond storten en uitspreiden met 
een stalen gladde of gekartelde spatel van 48 cm. 
Indien nodig zal de tweede laag aangebracht worden 
zodra de eerste voldoende verhard is om erop te werken. 
Indien de tweede laag na 6 uur moet aangebracht worden, 
een laag aanbrengen van RICRETE 1C en na 1 à 2  uur, 
de tweede storting uitvoeren. 
 
Gebruik en plaatsing van de bekledingen 
Het product is beloopbaar na 6-8 uur bij 20°C. 
Voor de plaatsing van tegels, 24-48 uur wachten. 
Voor de plaatsing van parket, rubber, linoleum en tapijt, 
een week wachten. 
 
Rendement: 
1,6 kg product per m² voor een dikte van 1mm. 
 
Waarschuwingen  
� Bij warm weer, buiten steeds de ondergrond 

bevochtigen voor het aanbrengen en na de plaatsing 
gedurende de eerste 24 uur; 

� Niet aanbrengen op een ondergrond die binnen de 24 
uur na de plaatsing aan vorst zou kunnen onderhevig 
zijn; 

� Indien parket geplaatst wordt, niet aanbrengen in 
lagen van minder dan 3-4 mm.  

 
Eigenschappen 
Soortelijk gewicht van het mengsel, UNI 
8995 g/cm3 1990 

Korrelgrootte mm <0,4 

Maximum dikte per laag mm <=10 

Aanmaakwater % 20 ÷ 21 

Aanvang binding min. 65 

Levensduur van het mengsel min. >20 

Consistentie, UNI 8997 --- supervloeiba
ar 

Slijtvastheid, UNI 8298-9 mg 650+/-20 

Buigweerstand, 28 dagen EN 196-1 MPa 11 

Drukweerstand, 28 dagen EN 196-1 MPa 39 

Hechting op beton (7 d.)*, UNI 8298-1 MPa 2,4 

verwerkingstemperatuur °C +5 à +30 

* : door cohesieve breuk  

Nota: de beproevingsmethode refereert aan de ernaast vermelde 
norm. 
 
 
Verpakking en opslag 
LEVEL FINO is beschikbaar in zakken van 25 kg op 
paletten van 56 stuks. 
Te bewaren op een droge plaats gedurende minstens 9 
maanden. 


