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Baumit StuckFix
gipszes kötőanyagú ragasztó

	� Beltéri használatra
	� Gyárilag előkevert
	� Általános építőipari célokra

Termék Gyárilag előkevert gipszkötőanyagú ragasztóhabarcs beltérben. 

Összetétel Gipsz, mészkő, adalékszerek.

Alkalmazás Általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanyszerelési tartozékok gyors rögzítésére

Műszaki adatok Szín: sárgásfehér
Besorolás: B2/5/2
Bedolgozási idő: 5 - 15 perc +20°C mellett - ennél melegebb időben 

gyorsabb, hidegben lassabb a kötési idő 
Száradási idő: kb. 24 óra 

  25 kg

Vízigény kb. 0.3 l/kg 

Kiszerelés 25 kg/zsák, 40 zsák/1000 kg/raklap

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig.␍

Veszélyességi és 
biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes 
veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy 
a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, 
sókivirágzás, laza, festék- és leválasztószer részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Felhordás Az 1 kg Baumit StuckFix poranyagot kb. 0,3 liter vízzel folyamatos keveréssel a kívánt sűrűségre keverjük. A kötési folyamat kb. 8-10 
perc elteltével beindul, ezután egyre nehezebb a bedolgozás, 15-25 perc múlva a bekevert anyag teljesen megköt.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A magas hőmérséklet 
megrövidítheti a feldolgozhatósági időt. Friss állapotban az időjárás viszontagságaitól védjük (fagy, nap és huzat). A bedolgozást az 
érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. Lásd a műszaki lapokat és a Baumit rend-
szereket. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.
Biztonsági előírások:
Tiszta edényeket és szerszámokat használjunk. A szerszámokat a használat után vízzel kell megtisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhaszná-
lóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.


