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Баумит
Солидо Е225

Идеи с бъдеще.

n  Пести място на обекта
n  Не се разпилява материал
n  За подово отопление без   
 допълнителни добавки

 Циментова 
замазка 
за всички 
подови 
конструкции



Баумит
Солидо 
Е225

Заводски приготвената циментова замазка спестява място на обекта и се грижи за чиста 
работна площадка.

Подходяща за всички подови конструкции при вътрешно приложение, както и за външно прило-
жение - напр. върху тераси и балкони. 

Може да се ходи след:  3 дни
Възможност за натоварване след:  21 дни
Възможност за пускане на подово отопление след:  21 дни

Като водеща марка Баумит предлага обширна производствена про-
грама, включваща аксесоари и контрол върху полагането. Системните 
решения със замазки Баумит са на разположение на клиента. Продуктите 
са създадени да работят съвместно и с това гарантират професионално 
изпълнение.

Замазките на Баумит са заводски приготвени, което осигурява рав-
номерно втвърдяване и предпазва от образуване на пукнатини. Това е 
риск със съществени последствия, който съществува при използването 
на разтвори, които допълнително се бъркат с пясък на обекта.

За ново или възстановително строителство, независимо от вида на 
основата или последващото покритие, с Баумит Солидо Е225 имате 
възможност да работите бързо, надеждно и икономично. Замазката е 
подходяща за подово отопление и може да бъде положена като свързана, 
плаваща с наличие на топлоизолационен слой или плаваща без наличие 
на топлоизолационен слой.

Комплексна система

■ Постоянно качество

■ Изпитана и 
 сертифицирана

■ За всички подове

■ За подово отопление 
 без добавки

■ Готова за преработка

Вашите предимства:

Използвайте сигурността, която Ви дава марка Баумит за дълготрайни, стабилни и  
красиви подове.

Постоянно качество

Готова за преработка

Преработка

Силно намалена склонност към  
образуване на пукнатини

Изпитана за качество

Сертифицирана за качество

Подходяща за всички подови конструкции

За подово отопление без  
допълнителни добавки

Продукти за индивидуални изисквания
Критерии: +++ за „много добри”, съответно --- означава „много лоши”.
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Маркова 
замазка

Други 
замазки

Разтвор, 
приготвен 
на обекта

Баумит Солидо Е225 (Baumit Solido E225)

Качеството на марката 
означава сигурност

Показатели

Продукти



Свързана замазка: 
Баумит Солидо Е225 е подходяща за изграждане на свързани замазки. Преди полагане се препоръчва грундиране с 
Баумит Грунд. Минимална дебелина на замазката - 12 mm.

 Плаваща замазка:
Топлоизолацията и шумоизолацията са от важно значение в жилищното строителство. Плаващата замазка се полага 
върху топлоизолацията и/или шумоизолацията, отделена от нея с полиетиленово фолио.

Области на приложение: жилищни помещения, офиси, училищни сгради, обществени сгради.

 Плаваща замазка с подово отопление:
Поставянето на подово отопление е свързано с допълнителни изисквания към свойствата на замазките. Затова, като оптимален 
начин на полагане се препоръчва плаващата замазка.
Баумит Солидо Е225 е подходяща за подово отопление без допълнителни добавки.

Области на приложение: жилищни помещения, офиси, училищни сгради, обществени сгради, често и в мокри помещения. 

 Плаваща замазка без наличие на топло- или шумоизолационен слой: 
Ако не се изисква топло- или шумоизолация, замазката се полага върху двуслойно разделително фолио директно върху 
бетона.

Области на приложение: мазета, гаражи и т. н.

Правилното изграждане на подовата конструкция и в частност на замазката определя в 
голяма степен качеството на довършителните работи както при жилищно строителство така 
и при офис-помещенията.

Начини на полагане
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Приложение за всички подови конструкции

     
     
 

Плаваща замазка без наличие на топло- или 
шумоизолационен слой
 Баумит Солидо Е225 (мин. 40 mm)
 Обкантваща лента (мин. 4 mm)
 PE-фолио (0,1 mm), двуслойно
 Хидроизолация
 Подложен бетон/фундаментна плоча
 Баластра

Плаваща замазка с подово отопление
 Баумит Солидо Е225 - покритие на  
 тръбите за подово отопление 40 - 45 mm
 Подово отопление
 PE-фолио (0,1 mm)
 Топло- и шумоизолация
 Обкантваща лента (мин. 10 mm)
 Пароизолация
 Запълване на пространството между    
 инсталационните тръби с изолационен   
 материал
 Конструктивна плоча

Плаваща замазка
 Баумит Солидо Е225 (мин. 50 mm)
 PE-фолио (0,1 mm)
 Топло- и шумоизолация
 Обкантваща лента (мин. 4 mm)
 Пароизолация
 Запълване на пространството между
 инсталационните тръби с изолационен   
 материал
 Конструктивна плоча



Правилно полагане на фолиото с обкантваща лента 
мин. 4 mm (при подово отопление - мин. 10 mm)

Технология на полагане

Подходяща за полагане на подово отопление без 
добавки

Полага се ръчно или с машини за замазки

Изтегля се с мастар за замазки

След като дръпне се заглажда ръчно или се шлайфа 
с машина

Чиста изработка на периметъра:
Равномерно положена замазка, гладко изпънато 
разделително фолио.

Разделителното фолио образува кухо 
пространство: 
Опасност от разрушаване при натоварване поради 
отслабване на замазката в периметърната област.

Гънки в разделителното фолио:
Възможност за поява на пукнатини.

Обкантваща лента
  Баумит 
Замазка
  
PE-фолио

Изолиращ слой

  
Плоча
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Грешно

Грешно
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Надеждно и здраво с лесна обработка



Баумит
Солидо 
Е225

Качество 
на изгодна цена
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Съблюдаването на оптимален температурен режим на съхнене осигурява дълготрайно 
качество на замазките.

Дълготрайност, съчетана с качество

Съхнене и проветряване
■ След полагане, замазката трябва да се  
 пази от директно слънце, течение и 
 бързо изсушаване. Предпоставка за това са 
 затворените прозорци.

■ След 14 дни да се осигури достатъчно 
 проветряване чрез пълно отваряне на врати 
 и прозорци - ударно проветряване.

Съхненето зависи от:
■ Дебелината на замазката   
 (времето на съхнене се удължава   
 с увеличаване дебелината на   
 замазката)

■ Климатичните условия:
 ● Влажност на въздуха
 ● Температура
 ● Циркулация на въздуха
 ● Други

■  ударно проветряване
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Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 0725 60 336
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg

■  ММ 50 - разтвор за зидарии
■  ПланоФикс - лепило за газобетон и 

керамични тухли с правилна геометрия
■  Пума - зидарски разтвор и хастарна 

мазилка в едно
■  ВиваРенова - реновираща шпакловка

С интелигентни 
продукти 
строите здрава  
и красива 
къща

ЗаПОВяДайТЕ ПРИ БаумИТ


