Баумит
варо-циментови
машинни мазилки

Бързи,
иновативни,
сигурни

n За вътрешно и външно приложение
n Отличен регулатор на влажността на
въздуха в помещенията
n Вече и в силози

Идеи с бъдеще.

Баумит
машинни
мазилки

Баумит варо-циментови мазилки -

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИННИ МАЗИЛКИ
За разнообразни приложения
Влагоустойчиви
С отлична здравина и лесно полагане

Варо-циментови мазилки от Баумит
За всяка основа Баумит може да Ви предложи съответната мазилкова система,
без значение дали помещението е хол, спалня, антре или баня.
Варо-циментовите машинни мазилки на Баумит са специално разработени
да удовлетворяват многобройни изисквания, както в интериора, така и в
екстериора, както в жилищното, така и в промишленото строителство. Върху
тях може да залепите керамични плочки или просто да боядисате с боя.
Измазвайки цялата къща с тях Вие не можете да сбъркате - в хола или кухнята,
в банята или в мазето и гаража, ако искате и по фасадата - Баумит MPA/MPI са
навсякъде подходящи. Тези мазилки най-добре регулират влажността на въздуха
в помещенията и са особено препоръчителни при ново строителство, защото
дават възможност за безпрепятствено отделяне на излишната строителна влага.

10 причини да изберете Баумит вароциментови машинни мазилки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Постоянен механичен и химичен състав
Лесно полагане
Висока производителност
Здрава, еднослойна мазилка върху чиста и суха основа
Якост на натиск > 2,5 N/мм2
Якост на опън при огъване > 1,0 N/мм2
Добро сцепление с основата
Подходяща основа за керамични покрития, тапети и боядисване
Отличен регулатор на влажността на въздуха в помещението
Могат да се полагат с всички стандартни мазилкополагащи машини

бързи, икономични, рационални

МАШИННИ МАЗИЛКИ

Баумит MPI 25
Варо-циментова машинна мазилка с фина зърнометрия. Особе
но подходяща при прави, добре изпълнени зидарии, като позво
лява полагане на един слой, с дебелина 1 см. При необходимост
от изправяне на зидарията, мазилката се полага на два слоя. В
зависимост от помещението и атмосферните условия е възможно
полагането на втория слой да бъде след 12 до 24 часа. При послед
ващо полагане на благородна мазилка, керамично покритие или
пастообразни мазилки, повърхността не се пердаши.

Едрина на зърното:
Разход при 1 см деб. на слоя:
Макс. дебелина при 1 ръка:
Мин. дебелина:
Опаковка:
Приложение:

0,6 мм
15 кг/м2/см
25 мм
стена - 10 мм,
таван - 8 мм
торба 40 кг,
1 палет = 35 торби = 1 400 кг
вътрешно

Перфектно регулира влажността в помещението
Пердашена структура с фина зърнометрия
Отлична здравина и лесно полагане

Баумит МPА 35
Варо-циментова машинна мазилка със зърнометрия 1 мм, с доб
ра паропропускливост и възпрепятстваща проникването на вода.
Особено подходяща за полагане върху червени тухли и бетон. При
полагане върху бетон е необходим предварителен шприц.
Възпрепятства проникването на вода
Добра паропропускливост
Върху всякакви зидарии и бетон

Баумит Примо 2
Варо-циментова машинна мазилка особено подходяща за полагане на по-големи дебелини при неравни зидарии, за сутерени и
мокри помещения.
За бързо измазване на неравни зидарии
Препятства проникването на вода
Подходяща за сутерени и мокри помещения

Едрина на зърното:
Разход при 1 см деб. на слоя:
Макс. дебелина при 1 ръка:
Мин. дебелина:
Опаковка:
Приложение:

Едрина на зърното:
Разход при 1 см деб. на слоя:
Макс. дебелина при 1 ръка:
Мин. дебелина:
Опаковка:
Приложение:

1 мм
15 кг/м2/см
25 мм
20 мм
торба 40 кг,
1 палет = 35 торби = 1 400 кг
вътрешно и външно

2 мм
16 кг/м2/см
30 мм
стена - 20 мм (отвън)
торба 40 кг,
1 палет = 35 торби = 1 400 кг
вътрешно и външно

Баумит машинни мазилки

Указания и аксесоари

общи указания
Основа: суха, с равномерна попиваемост, незамръзнала, носимоспособна, без изсолявания.
Приложение: празнините и фугите се запълват предварително в отделен работен цикъл. Мазилката се нанася в хоризонтални ивици и се изравнява с Н-мастар.
След като „дръпне” се отсича и изпердашва. При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазилката на два слоя. След като първият слой е набрал първоначална
якост, вторият слой се полага по метода „мокро в мокро”. Ако това не е възможно, полагането на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността
на първия се награпява. Процесът на нанасяне и последващо набиране на якост изисква температура на въздуха и основата над + 5°С.
Последващи грижи: прясно измазани повърхности се поддържат влажни в продължение на 2 дни. Преди нанасяне на следващо покритие се спазва технологичен
престой от 10 дни на всеки см дебелина на мазилката.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки
Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично
армиране на машинни и ръчни мазилки, широчина 1 м,
бримка 8 х 8 мм.

Разход:
Покриваемост:
Опаковка:

ок. 1,1 л.м/м2 измазана повърхност
1 ролка е достатъчна за 45 м2
стенна повърхност
ролка 50 м2 (100 см широчина, 50 м дължина)

Опаковка:

2,4 л.м, 1 връзка = 30 бр. = 72 л.м

Опаковка:

2,7 л.м, 1 връзка = 20 бр. = 54 л.м

Баумит Профил за прозорци и врати 12
Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна
лайсна за захващане на защитно фолио, за дебелини на
мазилката ≥ 12 мм.

Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки
Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове
при полагане на мазилки, за вътрешно приложение, дължина
2,7 л.м.

За гладка повърхност

Шпакловки за външно и вътрешно приложение

Баумит Глема Брилянт
Циментова

Бяла

Водоотблъскваща

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки
повърхности по стени и тавани, върху бетон и
варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно
приложение, за ръчно и машинно полагане.

Дебелина на слоя: от 1 до 3 мм
Разход:
ок. 1 - 1,2 кг/м2 при 1 мм дебелина на слоя;
ок. 2 - 3,5 кг/м2 при 2 - 3 мм дебелина на слоя
Покриваемост: ок. 17 м2 при 1 мм дебелина на слоя
Опаковка:
торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

Баумит ВиваРенова - реновираща шпакловка
Минерална шпакловка и фина мазилка в едно
Силно паропропусклива, водоотблъскваща
Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно,
особено подходяща за реновиране. Полага се
върху хастарни мазилки и бетонови повърхности,
подходяща за частично влагане на мрежа,
зърнометрия 0,6 мм.

Пердашена структура, готова за боядисване повърхност
Разход:
ок. 4,0 кг/м² при 3 мм дебелина на слоя
Покриваемост: ок. 6 м²/торба
Опаковка: 	торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Баумит КлимаФино
Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
Без вредни емисии, препятства образуването на плесени
Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка
за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за
полагане върху варови, варо-циментови основи и
бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

Висококачествена гладка повърхност

Разход:
ок. 3,5 кг/м2 при 2 - 3 мм дебелина на слоя
Покриваемост: ок. 6 м2/торба за 2 - 3 мм дебелина на слоя
Опаковка:
торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

Баумит КлимаФиниш
Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
Готова за преработка, постига висококачествена
Без вредни емисии, препятства образуването на плесени
гладка повърхност
Пастообразна, естествено бяла варова
шпакловка за вътрешно приложение, за направа
на висококачествени гладки повърхности.
Подходяща за полагане върху варови и циментови
основи, бетон, газобетон и гипсокартон. Може да
се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

Разход:
ок. 3 кг/м2/2 мм
Покриваемост: ок. 6 м2/кофа при 2 - 3 мм дебелина на слоя
Опаковка:
кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг

Баумит Шпакловки

Баумит
Шпакловки

Баумит
машинни
мазилки

Варо-циментови машинни мазилки
■ Висока производителност при мазане
■ За всички минерални основи
■ Бързи, икономични, здрави
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