Під час проведення ремонту в будинку, квартирі або офісі в більшості випадків виникає потреба відремонтувати старі стяжки на
підлозі для подальшого укладання на них декоративних покриттів,
таких як: лінолеум, ламінат, ковролін, паркет, керамічна плитка
тощо. Швидко та ефективно вирішити цю проблему допоможуть
самовирівнювальні суміші Бауміт Нівелло.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
1. Очищення поверхнi

2. Підготовка поверхні

Baumit

Нівелірмаса Бауміт Нівелло Кваттро
Для влаштування підготовчого шару під покриття з лінолеуму,
ПВХ, килимових покриттів, керамічної плитки тощо, використовують самовирівнювальну суміш Бауміт Нівелло Кваттро. Головною перевагою цього матеріалу є швидке виконання подальших
оздоблювальних робіт. Так, технологічне переміщення можливе
вже через 2-3 години. Придатна для використання по основах,
що підлягатимуть підігріву.

Основа повинна бути чистою, рівномірно сухою та очищена від пилу,
залишків будівельних матеріалів та
жиру. Рекомендується ретельно
очистити за допомогою пилососа.
3. Змішування

Baumit Nivello Quattro
Споживчі характеристики:
n
n
n
n
n

Відсутність напружень та тріщин при твердінні
Однорідна гладка поверхня без повітряних пор
Для основ з підігрівом
Проста та зручна у використанні
Для механізованого і ручного нанесення

25 кг суміші Бауміт Нівелло Кваттро необхідно змішати з 6л води і
добре перемішати за допомогою
електричного змішувача до однорідної (гомогенної) маси без грудок. Використання суміші можливе
протягом 30 хвилин після приготування. Для механізованого та ручного нанесення.
5. Технічне переміщення

Поґрунтувати поверхню ґрунтувальною сумішшю Бауміт Ґрунд. Витрати матеріалу: прибл. 0,15 кг/м2. Для
непоглинаючих основ застосовувати
ґрунтувальну суміш Бауміт СуперҐрунд. Витрати: прибл. 0,15 кг/м2.

Матеріали для
влаштування
підлоги

4. Нанесення суміші

Приготовлену суміш розлити в напрямку, починаючи від самих віддалених кутів до дверей.
Розлиту суміш розрівняти за допомогою зубчатого шпателю чи будьяких інших інструментів.
Для видалення повітря, розрівняну
суміш обробити голчатим валиком.
6. Влаштування покриття

Технічні характеристики:
Товщина шару – від 1 до 20 мм
Границя міцності на стиск (через 28 діб) – не менше 20 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині (через 28 діб) –
не менше 6 МПа
Час використання суміші – приблизно 30 хв.
Технологічне пересування – через 2-3 години
Влаштування покритів – через 24 години

Витрати води – 6л / 25 кг

Витрати: приблизно 1,5 кг/1 м / 1 мм товщини щару
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Упаковка: мішок 25кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Завдяки швидкому твердінню суміші, переміщення по основі можливе вже через 2-3 години.

Влаштування декоративнoго покриття можливе вже через 24 години.

*Виконання ремонту в кімнаті площею 30м² за допомогою Нівелло Кваттро

Бауміт Україна

ТОВ “Бауміт Україна”
03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38-044/568-52-54
e-mail: office@baumit.ua
www.baumit.com
Ідеї з майбутнім.

Ідеально рівна підлога
Для старих та нових основ
Для підлог з підігрівом
Швидке твердіння

Полімерцементо-піщана суміш призначена для улаштування
підлогових стяжок по жорстких зв’язаних основах, розподільному,
теплоізоляційному шарі, в тому числі для підлог з підігрівом.
Придатна для використання в якості підготовки на терасах і
балконах, при умові подальшого нанесення гідроізоляції. Для
ручного та механізованого нанесення всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина шару 12*-80 мм.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
1. Підготовка основи:

*Улаштування стяжки товщиною 12 мм по жорстких основах, можливе лише при попередньому
ґрунтуванні основи (наприклад ґрунтувальна суміш Baumit SuperGrund).

Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо Е225

2. Приготування суміші:

Концентрована,
високоякісна,
без
розчинників,
глибокопроникна
водополімерна
ґрунтувальна
суміш.
Закріплює, підвищує адгезійні властивості, вирівнює поглинаючу
здатність основи. Призначена для підготовки мінеральних
поглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, ремонтних,
гідроізоляційних, самовирівнювальних і клейових сумішей.
Розводиться водою 1:1.

Baumit Grund

Baumit Solido E225

Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести
навантаження, без тріщин, рівномірно поглинаючою. Очищеною від
висолів, пилу, бруду, масел, жирів, залишків старої фарби. Неміцні
ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини відновити з
використанням ремонтних сумішей Baumit.

Глибокопроникна ґрунтувальна суміш (концентрат)
Бауміт Ґрунд

Розводити
водою 1:1

10 kg
140 m2
Для стін
та підлог

Споживчі характеристики:
n
n
n
n
n

Відсутність напружень та тріщин при твердінні
Висока міцність
Легке та зручне нанесення
Для підлог з підігрівом
Для ручного і механізованого нанесення

При ручному нанесенні суху суміш Baumit Solido E225 засипати в
ємність з чистою водою (з розрахунку 2,5 л води на 25 кг), перемішати за
допомогою будівельного міксера або бетонозмішувача приблизно 3-5 хв.
до утворення однорідної без грудок маси. Завжди замішувати весь вміст
мішка. Під час механізованого нанесення дозування води автоматичне,
відповідно до «Інструкції з експлуатації» штукатурних станцій та агрегатів.
У приготовлену розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.

Витрати: приблизно 2 кг/1м2/ 1 мм товщини щару
Упаковка: мішок 25кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350кг

Вихід з каністри
10 кг на 140 м 2

Витрати: приблизно 0,15 кг/м²
Упаковка: каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг
Упаковка: каністра 10 кг, 1 піддон = 54 каністри = 540 кг

3. Нанесення:

Ідеально рівна підлога

Технічні характеристики:
Товщина шару 12*-80 мм
Границя міцності на стиск (через 28 діб) – не менше 20 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині (через 28 діб) –
не менше 5 МПа
Термін придатності – не менше 20 хв.
Клас зносостійкості - А15
Усадка – не більше 2 мм/м
Витрати води - приблизно 2,5 л на мішок 25 кг

Для зовнішніх та
внутрішніх робіт

Приготовану розчинову суміш нанести на підготовлену поверхню,
ущільнити, вирівняти правилом та, при необхідності, затерти.
Рекомендації:
n При виконанні робіт температура основи не повинна бути нижче + 5°С.
n Поверхню зволожувати на протязі 48 годин після завершення робіт.
n Уникати впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного

вітру або протягу.

n У разі використання добавок, дотримуватись рекомендацій виробника.
n При улаштуванні підлог з підігрівом рекомендується виконати армування.

