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Baumit SpeedFix
élvédő ragasztó

	� Gyorsan köt
	� Kül- és beltéri felhasználásra
	� Installációs és lábazati profilok rögzítéséhez

Termék Cementbázisú, gyárilag előkevert kész száraz ragasztóhabarcs. Gyors kötési ideje (30 perc) miatt kitűnően alkalmazható élvédő 
szegélyek és vezetősínek ragasztásához mész- és mész-cement vakolatoknál, a várakozási idő meghosszabbodása nélkül. 

Összetétel Cement, bányahomok, adalékszerek

Alkalmazás Mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédő szegélyek, vezetősínek, dilatációs profilok felragasztásához kül- és beltérben. 
Alkalmas elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.

Műszaki adatok Bedolgozási idő: 30 perc 
Szárazhabarcs sűrűség: kb. 1600 kg/m³ 

  30 kg

Szemcseméret max. 0.3 mm 

Anyagszükséglet kb. 1.5 kg/fm alapfelülettől függően 

Vízigény kb. 6 l/zsák 

Kiszerelés 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig. ␍

Veszélyességi és 
biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes 
veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy 
a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Ne legyen vízta-
szító.

Felhordás Keverés:
 A Baumit SpeedFix ragasztót szórjuk tiszta vízbe (zsákonként kb. 6 l viz szükséges), majd lassú fordulatú keverőszárral csomómen-
tesre keverjük. Kb. 3 perc pihentetés után még egyszer át kell keverni.
Felhordás:
A Baumit SpeedFix Ragasztót pontszerűen hordjuk fel, a habarcsvastagság igénye szerint. A habarcspontok távolsága a vezetőlécek 
stabilitásától függ. A vezetőléceket azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó habarcsot simára húzzuk le.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.
Más termékkel ne keverjük!
FIGYELEM! Mész-gipsz- és gipszvakolatoknál nem használható!

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhaszná-
lóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.


