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Нивело Куатро
Нивелираща
смес

За равни и
гладки подове

■
■
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■
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Лесно, бързо, дълготрайно
Саморазливна
За всички подови покрития
Без вътрешни напрежения
Подходяща за подово отопление

Идеи с бъдеще.

Баумит
Нивело
Куатро

Продукт

Саморазливаща се,
прахообразна
нивелираща смес,
на калциевосулфатна основа,
за създаване на
равни и хомогенни
основи преди
полагане на подови
покрития от
всякакъв вид.

Нивелираща смес

Нивело Куатро - саморазливна, лесна за преработка,
дълготрайна
С Нивело Куатро Баумит Ви предлага ново поколение нивелиращи смеси за дебелини
от 1 до 20 мм. Нивело Куатро е подходяща за вътрешни помещения за изравняване и
получаване на изключително гладка повърхност.
Разбира се, Нивело Куатро е саморазливна, бързо втвърдява без пукнатини и вътрешни
напрежения. Ще бъдете доволни от всички нейни предимства, които осигуряват лесно
и безпроблемно полагане, както при ново строителство, така и при ремонтни работи.
Баумит Нивело Куатро Ви предлага перфектна основа за всички подови покрития, като
керамика, паркет, ламинат, мокет, каучукови и винилни настилки. Нивело Куатро е
подходяща за подово отопление. Специалната ѝ рецептура се грижи за дълготрайността
на Вашия под. Баумит Нивело Куатро Ви спестява време, пари и грижи.

Баумит Нивело Куатро
(Baumit Nivello Quattro)
Предимства
■ Възможност за ходене - след 3 часа
■ Възможност за последващи покрития след 24 часа
■ Много добра степен на разливане
■ Оптимално разпределяне на разтвора
■ Хомогенна гладка повърхност
■ Полагане с машина – производителност 35 л/мин.
■ Възможност за създаване на по-големи площи
без дилатационни фуги

Полагане на последващо покритие
■ Слоеве с дебелина до 3 мм са готови за
полагане на последващи покрития след около
24 часа. За всеки следващ милиметър дебелина
трябва да се изчаква по още 24 часа.

Приложение
■ За вътрешно приложение, преди полагането
на паркет, керамични, текстилни и еластични
подови покрития
■ За старо и ново строителство
■ За нивелиране и изравняване на гипсови,
циментови, асфалтови, магнезитни и 		
бързосвързващи замазки
■ При стари подови покрития с плочки

Състав: специална комбинация от
свързващи вещества, пясъци, добавки.
Дебелина на слоя: 1 - 20 мм.
Време за обработка: ок. 30 мин. след
разбъркването с вода.
Разход на материал: ок. 1,5 кг/м2 на мм
дебелина на слоя.
Покриваемост: ок. 15 м2/25 кг торба/1 мм.
Необхoдимо количество вода:
ок. 6,0 л/25 кг суха смес.
Опаковка: торби по 25 кг,
1 палет = 54 торби = 1 350 кг.

Нивело Куатро

Полагане
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Основа

Подготовка на основата

Основата трябва да отговаря на
действащите норми, да е с необходимата
здравина, без разтворители, обезпраше
на, без боя, без изсолявания, достатъчно
суха и с равномерна попиваемост, да не
е водоотблъскваща.
Баумит Нивело Куатро не е подходяща
за полагане върху пластмасови и
метални основи.

Грундиране с Баумит Грунд при
силнопопиващи основи.
Разход: ок. 0,2 кг/м2.
Грундиране с Баумит СуперГрунд при
слабопопиващи основи.
Разход: ок. 0,2 кг/м2.
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Разбъркване

Разливане

25 кг Баумит Нивело Куатро се сме
сва с 6,0 л вода и се разбърква добре с
бавнооборотна електрическа бъркалка
до постигане на абсолютна хомоген
ност на сместа. Възможно е и полагане
с машина за мазилки, оборудвана
с допълнителен смесител, при
производителност на шнека около
35 л/мин.

Така разбърканата нивелираща смес
се разлива, като се започне от найотдалечения ъгъл на помещението и
се върви към вратата. При полагане
в дебелини по-големи от 5 мм по
стената се полагат окрайчващи ленти.
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Разстилане

Обработка с иглен валяк

Баумит Нивело Куатро е подходяща
за разстилане с ракел. Големината
на зъбите на гребена се определя от
дебелината на полагане.

За да се изкара въздуха от сместа
се налага допълнителна обработка
с иглен валяк. Да се валира
няколкократно в перпендикулярни
една на друга посоки. При ходене по
прясно положената смес трябва да се
носят иглени обувки.
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Полагане на настилката
Готов под

Последващо покритие

По така положената нивелираща смес
може да се ходи след 3 часа.

След около 24 часа (в зависимост
от дебелината на полагане) може
да се започне с изпълнението на
настилката.

7

8

Указания и общи положения
Температурата (на въздуха, основата, материала) трябва да
се под
дър
жа над + 5 °С както по вре
ме на по
ла
га
не
то, така и
по време на свързването. При високи температури е възможно
да се постигнат съкратени срокове на свързване и набиране

на якост! Да се избягва прекалено бързо съхнене. Продуктът не
може да остане като крайно покритие. Той не е подходящ за
помещения, по които се движат тежки транспортни средства, за
силно натоварени мокри помещения - обществени бани, кухни и др.
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Кой ще ви осигури
перфектното ниво върху
замазка?

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 02 92 66 918
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg
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