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Fişa tehnică

Produs

Compoziţie

Caracteristici

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Prelucrare

Mortar uscat, pe bază de ciment, pentru nivelarea şapelor de ciment. 

Ciment, nisip de şapă, aditivi.

Grad de autonivelare ridicat.

Este recomandata ca masa de spaclu de nivelare peste sapele normale sau la sistemele de 
încalzire prin pardoseala, înaintea aplicarii finisajelor de pardoseli sau placaje ceramice.

Proporţie de amestecare: cca. 5,75 l apă la sac de 25 kg
Timp de maturare: nu necesită
Lucrabilitate: max. 30 minute
Circulabil: după cca. 3 ore
Grosimea stratului: 3 - 10 mm 
Aplicare:   - placaje ceramice după cca. 5 ore

- covoare de
  pardoseală

după cca. 24 ore

2
Consum: cca. 1,6 kg/m la 1 mm grosime de strat

Sac de 25 kg

6 luni la loc uscat, protejat de îngheţ, pe suport de lemn. 

Verificări permanente în laboratoarele proprii.

Simbol: Xi - iritant
Norme R R 36: Irită ochii

R 38: Irită pielea
R 43: Iritare prin contact cu pielea

Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24: A se evita contactul cu pielea
S 25: A se evita contactul cu ochii
S 26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul
S 27: Hainele de lucru îmbibate cu material se schimbă imediat
S 28: În cazul contactului cu pielea se spală imediat 
S 37: A se purta mănuşi de protecţie

Suportul:
Suportul trebuie sa fie portant, lipsit de praf, nivelat, absorbant.
Suportul trebuie sa fie curatat de ulei de decofrare, resturi de ciment, eflorescente, să aibă o 
absorbtie uniforma.
Amorsă:
Ca grund - amorsă se utilizează Tiefengrund LF. Când se aplică şapa, suprafaţa amorsată 
trebuie să fie uscată, fără să fie lipicioasă.
În cazul aplicării şapei în mai multe straturi, stratul turnat anterior,trebuie amorsat.
În cazul suporturilor foarte absorbante, se aplică două straturi de amorsă.

Şapă autonivelantă
Baumit Nivellierspachtel

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, 
corespund stadiului actual de  cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual 
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă  Cumpărătorul de obligaţia  de a verifica dacă  
produsul este potrivit  cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.E
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Prelucrare

Indicaţii

Preparare şi punere în operă:
Masa de nivelare se amesteca într-un vas curat cu apa, cu un malaxor electric, la turatie redusa, 
pâna la obtinerea unei mase omogene. Se recomanda amestecarea continutului unui sac întreg, 
necesar de apa - cca. 5,75 litri/sac 25 kg. Nu se va adăuga apă suplimentară, nu se amestecă cu 
alte materiale.
Amestecul obtinut se toarna uniform pe suprafaţa amorsată uscată si se niveleaza cu un fier de 
glet, preferabil de dimensiuni mai mari (50 cm), respectând timpul de lucrabilitate şi grosimea 
maximă a stratului.

Temperatura aerului, a materialului si a suportului în timpul punerii în opera si a perioadei de 
priza, trebuie sa fie de min + 5°C. Suprafaţa se va proteja contra uscării rapide.
În cazul pardoselilor cu sisteme înglobate de încălzire, se opreşte încălzirea min. 24 ore, înainte 
şi după aplicare.

Şapă autonivelantă
Baumit Nivellierspachtel
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