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Baumit SpeedFix
Adeziv rapid pentru profile

	� Fixare rapidă
	� Aderentă excelentă
	� Special pentru fixarea profilelor de tencuieli

Produs Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colţ şi profilelor de pontaj pentru tencuieli de var/ciment şi tencuieli de 
var.
Pentru montarea şi fixarea profilelor pentru tencuieli, precum şi a instalaţiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau 
var-ciment.

Compoziție Ciment, nisipuri, aditivi

Proprietați Adeziv mineral cu întărire rapidă.

Domeniu de aplicare Baumit SpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colţ, profilelor de soclu, profilelor de pontaj şi a profilelor rost de 
dilataţie în cazul utilizării tencuielilor interioare şi exterioare de var/ciment şi var. 

Date Tehnice Standard: SR EN 998 - 1:2016
Clasificare: GP - CS IV
Timp de lucrabilitate: 30 min 
Densitate in stare uscată: 1600 kg/m³ 

  SpeedFix_30 kg

Granulă maxim 0.3 mm 

Consum aprox. 1.5 kg/ml functie de suport pentru o grosime de 15 mm 

Acoperire aprox. 20 ml/sac pentru o grosime de 15 mm 

Necesar apă 6 l/Sac 

Formă de livrare sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg

Depozitare 9 luni la loc uscat, in ambalaj nedesfacut, pe palet de lemn infoliat.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suprafaţa trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheţ, fără praf, absorbantă, fără eflorescenţe, portantă şi fără părţi friabile.

Pregatire suport Suprafata suport se va desprafui inainte de aplicare.



2/2 Fişă tehnică
 (12/2021)

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129  Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Aplicare Se presară Baumit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), şi se amestecă cu un mixer rotativ cu turaţie
redusă până se obţine un amestec fără cocoloaşe.
După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă
cu alte produse. Baumit SpeedFix se aplică în puncte.
Distanţa între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcţie de stabilitatea profilului pontat.
Profilul va fi înglobat prin apăsare
în mortarul proaspăt. 

Recomandări Temperatura aerului şi a suportului în timpul aplicării şi al întăririi trebuie să fie de peste +5°C.
Atenţie!
Nu se utilizează în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


