
Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Ambalaj:

Depozitare:

Asigurarea
calităţii

Clasificare 
conform 
normelor 
chimice

Aplicare

Masă de şpaclu bituminoasă, bicomponentă, cu umpluturi de polistiren, flexibilitate ridicată 
pentru lipirea plăcilor de soclu XPS şi  EPS-F, pe hidroizolaţii bituminoase.

Bitum, nisip de cuarţ, ciment, aditivi, fibre 

Masă de şpaclu bituminoasă, bicomponentă, cu flexibilitate ridicată, fără solvenţi, cu umpluturi 
de polistiren, care poate prelua fisuri fine ale suportului.

Pentru suprafeţe de interior şi exterior, pentru lipirea plăcilor termoizolante tip EPS–F şi XPS pe 

hidroizolaţii bituminoase. De asemenea, sunt potrivite pentru hidroizolaţii orizontale si verticale 
ale elementelor de construcţie împotriva patrunderii umezelii, a apei din infiltraţii.

3Densitatea circa 0,69 kg/m
Lucrabilitate circa 1 oră
Timp de uscare circa 3 zile

2Consum   Lipire: circa 2,0 – 3,0 l/m
2Hidroizolare: circa 1 l/m /mm

Grosimea minimă a stratului uscat: 4 mm

Set: 30 litri ( componenta A - lichidă )  
( componenta B - pulverulentă )  

Timp de 6 luni într-un loc uscat, ferit de îngheţ, şi într-un recipient original închis bine. 

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi control extern al producţiei prin organisme 
notificate.

Informaţiile specifice produsului cu privire la alcatuire, volum, curatare, masurile 
corespunzatoare pentru strângerea deşeurilor se pot extrage din ,,Fişa tehnică de securitate”

Suportul:
Suportul trebuie să fie neîngheţat, uscat, rezistent, stabil şi curat – fără murdărie, praf, urme de 
uleiuri şi grăsimi, decofrol sau părţi friabile. Suporturile cu probleme trebuie corectate în 
prealabil

Hidroizolaţia:
Se poate aplica pe toate suprafeţele minerale obişnuite din construcţii de exemplu: beton, 
zidărie, tencuiala, şape etc.

Hidroizolaţia nu se utilizează:
Pe suporturi din lemn, material plastic, metal

Adeziv bituminos 2K
Baumit BituFix 2K

Fisa tehnică 2032

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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Indicaţii 
pentru 
pregatirea în 
prealabil a 
suprafetei

Indicaţii şi 
generalităţi   

Pregatirea în prealabil a suportului pentru executarea hidroizolaţiei: 
Se rectifică  suprafata prin şpacluire acoperindu-se porii, fisurile, segregările, de preferat cu 
masă de şpaclu (cu cel putin 7 zile înainte) sau  cu material de şpăcluit pentru amorsarea 
suprafetelor minerale cu:
Baumit Grund

La colţurile intrânde se vor realiza scafe din mortar.

Prepararea:
Se amestecă mai întâi componenta fluidă, cu un  malaxor cu turaţie redusă. În continuare se 
amesteca intens componenta pulverulentă în lichid. Procedeul de amestecare este terminat 
daca acest material este omogen şi făra cocoloaşe.

Ca hidroizolatie:
Materialul bine amestecat în totalitate se aplică şi întinde pe suprafaţă cu mistria şi fierul de 
glet în strat uniform şi continuu într-o grosime a stratului recomandată. 
După 24 de ore se pot lipi placile termoizolante de tip EPS-F respectiv XPS cu adeziv bituminos 
tip 2K  Baumit.

Ca adeziv:
Se poate aplica prin şpăcluire cu drişca cu dinţi pe întreaga suprafaţă a plăcilor  termoizolante 
tip EPS şi XPS doar atunci când suportul este neted şi plan:
O altă modalitate de a lipi plăcile termoizolante este lipirea prin puncte (6 puncte/placă). Plăcile 
se fixeaza de suprafata printr-o mişcare de împingere usoară, astfel încât sa se formeze o 
legatura solida cu adezivul. Adezivul care iese prin lateral se îndeparteaza cu ajutorul unui 
şpaclu. Rosturile dintre plăcile de polistiren trebuie să rămâna curate. La 30 cm deasupra  
pământului se utilizează suplimentar şi prinderea mecanică cu dibluri.

Întărirea produsului este funcţie de temperatura şi absorbţia suportului.

A se tine cont de normele, directivele şi instrucţiunile referitoare la suport!
Temperatura aerului, a materialului şi a suportului trebuie să fie în timpul prelucrarii şi a 
procesului de întărire cel putin +5°C şi maxim +35°C . Înainte de realizarea umpluturilor, 
izolaţia trebuie protejată corespunzător.
Nu se amestecă cu alte materiale.
Termoizolaţia nu se lasă neacoperită pe o perioada mai lunga de timp.
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Adeziv bituminos 2K
Baumit BituFix 2K
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produsul este potrivit  cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.E
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