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Solido E225
Şapă de ciment E225

	� Ușor de aplicat
	� Pentru toate sistemele de șapa
	� Fara aditivare pentru șape incalzite

Produs Mortar uscat predozat pentru realizarea şapelor de ciment cu aplicare manuală şi mecanizata.

Compoziție Nisipuri, ciment, adaosuri.

Proprietați Şapă cu adaos de fibre pentru utilizare universală, cu o calitate şi lucrabilitate uniformă, adecvată şi pentru spaţii umede.
Şapa Baumit E225 + Fibre se distinge printr-o extrem de redusă umiditate remanentă atât iniţial cât şi în exploatare.

Domeniu de aplicare Poate fi utilizată ca şapă flotantă (pe strat de izolaţie termică/acustică), şapă glisantă(pe folie de polietilenă), ca şapă în aderenţă sau 
la sisteme de încălzire în pardoseală fără alte adaosuri de aditivi suplimentari.
Se poate utiliza şi pentru montarea pavelelor de beton, plăcilor de beton la pardoseală şi alte asemenea.
Ca şapă suport destinată utilizării în aer liber pe terase şi balcoane protejate.
În acest caz se recomandă ca înaintea placării să se realizeze o hidroizolaţie cu Baumacol Protect.

Date Tehnice Standard: SR 13813
Clasificare: CT-C20-F5
Reacția la foc: A1
Grosimea maximă a stratului: 70 mm
Grosimea minimă de strat: 30 mm
Grosime nominală: 50 mm
Rezistența la incovoiere: > 5 N/mm² 
Rezistența la compresiune: > 20 N/mm² 
Densitate in stare uscată: 2000 kg/m³ 

  Solido E225_30 Kg Solido E225_40 Kg Solido E225_Siloz

Granulă maxim 4 mm 4 mm 4 mm 

Consum 20 kg/m²/cm 20 kg/m²/cm 20 kg/m²/cm 

Acoperire 1.5 m²/cm/sac 2 m²/cm/sac 50 m²/to /cm 

Formă de livrare sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg
sac 40kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
siloz

Depozitare 12 luni, loc uscat, pe paleţi din lemn, înfoliaţi, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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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 Suportul trebuie să fie uscat, stabil, desprăfuit, fără pete de ulei sau vopsea, să nu prezinte desprinderi sau exfolieri, să nu fie îngheţat 
sau fisurat conform normelor în vigoare.

Pregatire suport Dacă este cazul, suportul se prelucrează mecanic (sablare, frezare). Golurile şi fisurile din suport trebuiesc închise.
Rosturile structurii de rezistenţă ale clădirii trebuie să se regăsească atât în şapă cât şi în straturile de finisaj ale pardoselii.

In cazul aplicarii ca șapă in aderența
	�  Pe stratul suport trebuie aplicată o punte de aderenţă realizata din adeziv pentru gresie si faianța.

În cazul suporturilor cu aderenţă scăzută sau neuniformă nu se recomandă aplicarea unui strat de punte de aderenţă.
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Aplicare In cazul aplicarii manuale, sapa poate fi amestecată în malaxorul cu cădere liberă (betonieră), în malaxorul cu amestecare continuă 
sau în malaxor cu ax vertical.Cantitate de apa este de aproximativ 4 l de apă/sac 40 kg şi 3l de apă/sac 30 kg  
In cazul prelucrării mecanizate, amestecarea se va face cu malaxoare orizontale sau cu pompe de amestecat şi transportat şape (ex. 
Estrichboy). În cazul aplicării mecanizate se foloseşte pompa cu amestecare (ex. Estrichboy).
În ambele variante, şapa aplicată se trage şi se compactează cu dreptarul, se finisează cu fretonul sau cu maşina de finisat şape 
(„elicopter“).
Şapă de aderenţă
La executarea şapei ca şapă de aderenţă este esenţială o compactare bună a şapei aplicate, cu ajutorul unor unelte adecvate de 
compactare. Stratul suport trebuie să fie curat, fără resturi de mortar, lapte de ciment întărit şi eflorescenţe se îndepărtarează zonele 
friabile prin şlefuire şi se curăţă praful. Stratul suport din beton trebuie să fie umezit sau după caz aplicată o punte de aderenţă 
adecvată pentru şape de aderenţă (Ex: în proaspăt adeziv Baumacol clasa C1 sau C2 funcţie de suport).
Şapa în aderenţă va avea o grosime de minim 3 cm (cu strat de punte de aderenţă).
În cazul suporturilor cu aderenţă scăzută sau neuniformă nu se recomandă o grosime mai mică de 3,5 - 4 cm.
 Şapa glisanta
Pe stratul suport se aplica o folie izolatoare din polietilena (sau un material similar) cu rol de strat de separare intre sapa Solido E225 
si suportul existent. Folia va fi suprapusa 10 cm pentru a impiedica patrunderea materaialului de sapa sub folie. Stratul de separare 
are rol de bariera de vapori, impiedica infiltratiile de umiditate si se utilizeaza in cazul incaperilor supuse umezelii. Şapa glisantă va 
avea o grosime de minim 4 cm.
 Şapa flotanta (incarcari usoare 2KN/m2)
Materialul termoizolant (polistiren sau vata) trebuie sa aiba o rigiditate ridicata astfel incat sa nu se deformeza cu mai mult de 3 
mm la incarcarea finala prevazuta. Pe stratul termoizolant se aplica o folie izolatoare din polietilena (sau un material similar) cu rol 
de strat de separare intre sapa Solido E225 si materialul termoizolant. Folia va fi suprapusa 10 cm pentru a impiedica patrunderea 
materaialului de sapa sub folie. Şapa flotantă va avea o grosie de : - minim 45 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/ termoizolaţiei până la 
25 mm - minim 50 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/termoizolaţiei peste 25 mm
In cazul sapelor care incorporeaza tubulatura sistemului de incalzire, stratul de acoperire peste conducte trebuie sa fie de minim 45 
mm.
În situaţia în care şapa se armează cu plasă STM (plasa sudata), grosimea minimă 5 cm.
Şapa cu sisteme de încălzire în pardoseală
La şapele cu încălzire, pentru favorizarea deshidratării/uscării optime, trebuie să fie început procesul de încălzire cel mai devreme la 
14 zile şi cel mai târziu la 16 zile după turnarea* şapei Baumit E 225.
În cazul condiţiilor de temperatură nefavorabile (+5°C până la +15°C), începerea deshidratării este întârziată corespunzător cu 
directivele standardului ÖNORM B 2242-2. * Procesul de punere în funcţiune a instalaţiei de încălzire în pardoseală se poate realiza 
şi la un moment ulterior, dar trebuie să fie terminat totdeauna înainte de acoperirea pardoselii cu stratul final. Temperatura maximă 
de alimentare conform standardului ÖNORM B 2242 - partea 1, 2 şi 4 până la 7 (vezi anexa Sisteme de încălzire prin pardoseală - 
protocol de încălzire pentru şapă).
Finisarea
În proaspăt materialul semiîntărit se poate finisa printr-o operaţie de drişcuire cu o drişcă de plastic rugoasă, stropind eventual şapa 
în prealabil, urmată de o gletuire cu o mistrie specială sau cu maşini de finisat şapa (elicoptere). Nu se adaugă ciment la gletuire. 
Suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult două 
unde cu săgeată maximă de 1 mm.
Protecția șapei
În timpul executării şapei şi în cursul perioadei de protecţie de 14 zile, şapa Baumit E 225 trebuie să fie protejată contra deshidratării 
premature. Trebuie să fie evitaţi curenţii de aer şi radiaţia solară directă. Pentru a se obţine o calitate optimă a şapei de aderenţă, în 
cazurile în care timpul de uscare (maturare) necesar unei acoperiri ulterioare cu stratul de finisaj are o importanţă secundară, este 
recomandată tratarea şapei proaspăt turnate prin aplicarea unei folii de polietilenă sau a alte protecţii adecvate contra evaporării.
Este circulabilă de către persoane după 3 zile şi poate fi încărcată la capacitatea totală după 21 de zile.
Uscarea
Pentru a se obţine o uscare favorabilă şi rapidă, după terminarea perioadei de protecţie, trebuie să fie asigurată o ventilare intensă. 
Efectul de deshidratare/ uscare este intensificat prin încălzirea încăperilor. Condiţiile nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu 
umiditate ridicată a aerului, perioade cu ploi de durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei pot prelungi considerabil 
durata deshidratării.
Rosturi in șapă
Rosturile se vor executa conform proiectului avand un plan de rosturi stabilit de catre constructor si proiectant.
Recomandari pentru realizarea rosturilor si tipuri de rosturi:
Rost structural - rosturile din stratul suport trebuie continuate şi în şapă.
Rost marginal - la contactul cu pereţii se realizează rostul perimetral şi în dreptul elementelor verticale (stalpi,lamele) prin montarea 
benzi marginale din polietilenă expandată de min 4 mm grosime.
Rost de contracţie - se realizează prin tăierea şapei la 2/3 din grosime în proaspăt sau după întărirea acesteia (24h) la suprafeţe 
ce depăşesc 25 mp.
Rost de dilatare - se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea în proaspăt sau după întărirea acesteia (24h) la suprafeţe ce 
depăşesc 40 mp.
Sunt necesare şi în dreptul golurilor de uşi la camere cu raport disproporţionat lungime/ lăţime, camere în formă de U sau L sau cu 
o diagonală mai mare de 10.

Recomandări Temperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză trebuie să fie de cel puţin 5ºC şi max. 30ºC. 
Atenţie: La temperaturi înalte pot interveni perioade de priză şi de întărire mai scurt.
Grosime maximă: 7 cm (pentru grosimi mai mari se va consulta Departamentul Tehnic Baumit).

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.


