Баумит
варо-циментова
машинна мазилка MPI 25
За вътрешно
приложение

Подходяща за
цялото жилище

■
■
■
■

Регулатор на влажността в помещенията
За всички минерални основи
Отлична здравина и лесно полагане
Вече и в силози

Баумит Система за вътрешна мазилка MPI 25
Комфорт във всяка стая
Баумит Система за вътрешна мазилка MPI 25 е създадена на базата на традиционно изпол
зва
ната варо-циментова мазилка. Освен за нормално обитаваните жилищни, офис или
индустриални пространства, тя е подходяща и за мокри помещения, съответно и за полагане
върху нея на керамични покрития.
Резултатът е здрава стена и здравословен живот!
Полагане

MPI 25
Предварителен шприц
или БетонПраймер

MPI 25

Бетон

Тухлен зид

Изтегляне

Вашите предимства:
■ Приложение при всички видове строителство
■ Пердашена структура с фина зърнометрия (0,6 мм)
■ Приятно грапава повърхност (без шпакловане)

Отсичане

■ Перфектно регулира влажността на въздуха в помещението
■ Особено подходяща при ново строителство - възможност за
		 безпрепятствено отделяне на излишната строителна влага
■ Подходяща за мокри помещения в жилищното и
промишлено строителство
■ Възможност за директно полагане на керамични покрития
			

Пердашене

Баумит MPI 25
Хигиенична, антиалергична, антисептична
Баумит MPI 25 е варо-циментова мазилка за машинно и ръчно полагане, подходяща за всички
видове помещения.

Баумит MPI 25
Едрина на зърното: 0,6 мм
Разход при 1 см деб. на слоя:
15 кг/м2/см
Макс. дебелина при 1 ръка:
25 мм
Мин. дебелина:
стена - 10 мм, таван - 8 мм

Баумит ФиноКлима варова шпакловка
за перфектен завършек
Разход:
ок. 3,5 кг/м2
при 2 - 3 мм дебелина на слоя

Приложимостта на Баумит MPI 25 върху обичайните строителни основи е изпитана в съответствие с нормативните
изисквания. В зависимост от основата трябва да се съблюдават специални подготвителни мероприятия:
Предварително третиране на основата

Керамични тухли,
плътни и с отвори

Не е необходимо.
При големи отклонения и неравности е необходимо
предварително изравняване.
Полагането на основния слой се препоръчва да се направи
„прясно в прясно”.

Стена: 10 мм
Таван: 8 мм

Газобетон

Основата се намокря обилно един ден предварително и още
веднъж 1/2 - 1 ч. преди работа, след което се полага
Баумит Шприц 4.
Разход: ок. 10 кг/м2 шприц
Престой: 3 дни при шприцване

Стена: 10 мм

Бетон

Полага се Баумит Шприц 4 - предварителен шприц или
Баумит БетонПраймер.
Разход: ок. 10 кг/м2 шприц, съответно 0,4 кг/м2 грунд
Престой: 3 дни при шприцване, съответно между 12 ч. и 48 ч.
при грундиране

Стена: 10 мм
Таван: 8 мм

Цименто - свързани зидарийни
блокчета

Не е необходимо.
При големи отклонения и неравности е необходимо
предварително изравняване.
Полагането на основния слой се препоръчва да се направи
„прясно в прясно”.

Стена: 10 мм

Мин. дебелина
на мазилката

ОБРАБОТКА НА
ПОВЪРХНОСТТА

При последващо полагане на керамично покритие повърхността се
насича, без да се пердаши.
След пердашене повърхността е готова за полагане на тапети или
за боядисване, както и за последващо шпакловане с
Баумит ФиноКлима - варова шпакловка.

Основа

Полагане:

Баумит MPI 25 може да се преработва с всички обичайни за строителството машини за мазилки.
Баумит MPI 25 се полага на ивици в необходимата дебелина и се изтегля с Н-мастар.
Пердашене: След като „дръпне”, ако е необходимо, допълнително се намокря и се пердаши.
Шпакловане: Извършва се с Баумит ФиноКлима.
Нашият съвет: Грапавата повърхност е на мода! Баумит MPI 25 позволява след пердашене, върху приятно грапавата
ѝ повърхност да получите съвременни интересни цветови решения с директно полагане на Баумит Дивина
Професионел (вътрешна дисперсна боя), Баумит ГранопорКолор или Баумит СиликонКолор.

Нека природата
влезе във
Вашия дом.

Издадено 02/2014

Здравословен
живот!

■ Баумит ФиноКлима - варова шпакловка
за перфектен завършек върху
варо-циментови, варови мазилки и бетон

Идеи с бъдеще.
Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин ул. България 38
тел.: 02 92 66 911 мобилен: 0888 843 400 www.baumit.bg
■

■

■

