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Compoziţie
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Date tehnice

Livrare

Depozitare:
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Marcare de
securitate
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conform 
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chimice

Substrat

Prelucrare pe
stratul
suport

Mortar adeziv mineral pentru lipirea şi şpăcluirea placilor termoizolante

Ciment, nisipuri de cuarţ, răşini sintetice, aditivi

Mortar adeziv, permeabil la vapori de apă, pentru interior şi exterior, destinat în special pentru 
lipirea plăcilor termoizolante pentru faţade din polistiren  EPS –F, plăcilor şi lamelelor de vată 
minerală, plută, precum şi pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă. Ca masă de şpaclu sau 
nivelare pentru toate tencuielile de grund cu sau fără înglobarea de plasă din fibră de sticlă. 

Granulaţie: 0,6 mm
Conductivitatea termică (λ): 0,8 W/ mK
Factorul  rezistenţei la permeabilitatea 
la vapori (μ):  18 
Consumul de material: 

2Lipire,  EPS-F:                cca. 4,5 kg / m *
2Şpăcluire EPS-F:                cca. 3.5-4.5 kg / m

2Lipire plăci vată minerală                cca. 5 kg/m *
2Nivelare şi armare plăci vată minerală:   cca. 7 kg/m  

Necesarul de apă                         cca. 5-7 l apa de amestec /25 kg amestec uscat  
                                                                                          
*Consumurile variază în funcţie de stratul suport                                                                               

Sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

12 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn, înfoliaţi. 

Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi institute autorizate din ţară 

Vezi fişa de securitate, www.baumit.ro

Norme R Xi iritant 
R36/37/38 Irită ochii, organele respiratorii şi pielea 
R43 Este posibilă sensibilizarea pielii la contact

Norme S S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S24/25 Evitati contactul cu pielea şi ochii
S26 În caz de contact cu ochii, a se clăti temeinic cu apă şi a se 
consulta medicul
S36/37/39 Folosiţi echipament de protectie adecvat, manuşi de 
protecţie, ochelari de protectie sau masca de fata 

                                           S46 În caz de ingerare, apelaţi imediat ajutorul medical şi arătati-le 
acest ambalaj sau marcajul de pe el

Suprafaţa trebuie să corespunda normelor în vigoare, trebuie sa aibă capacitate portantă sa nu 
fie friabilă sau îngheţată, sa fie îndepartat praful, vopseaua, resturile de materiale de la 
decofrare şi eflorescenţe saline. Trebuie sa fie suficient de rugos, uscat şi cu absorbţie 
uniformă. Suprafaţa trebuie să fie impermeabilă la apă. 

Fisa tehnică 2045



Recomandările verbale şi scrise de aplicare tehnică pe care le oferim în sprijinul cumpărătorului/prelucrătorului pe baza experienţei 
noastre, corespunzător stadiului actual de cunoaştere în ştiinţă şi practică sunt orientative şi nu justifică un raport de drept 
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă cumpărătorul de obligaţia de a testa 
însuşirile produselor noastre pentru scopul de utilizare prevăzut.  

Amestecare

Observaţii şi 
informaţii 
generale

Ca straturi 
finale 

Se toarnă adezivul pulverulent Baumit ProContact la 25 kg în apa curată cca 6 litri şi se 
amestecă cu mixerul la turaţie redusă, apoi se lasă aprox. 5min timp de aşteptare după care se 
reamestecă. Întotdeauna amestecam continutul întregului sac. 

În sistemele Baumit de izolare termica: 
Folosire ca adeziv: 
Suprafaţa trebuie sa fie plană (= 5 mm/1 ml). Abaterile de pâna la 10 mm le preluam direct prin 
lipirea cu Baumit ProContact, abaterile mai mari cu un strat intermediar de tencuiala. Baumit 
ProContact se aplică la lipire într-un cordon perimetral cu o lăţime de circa 5 cm şi în mijlocul 
plăcii trei puncte de lipire. Pe suprafeţe plane Baumit ProContact se poate aplica continuu cu un 
şpaclu cu dinţi de 10 mm. 
Folosire ca strat de egalizare a sistemelor termoizolante cu vată minerală:
Pe plăcile de vată minerală lipite şi dibluite în maxim 14 zile de la pregatirea acestora se întinde 
un strat de nivelare Baumit ProContact în grosime de min. 2mm cu şpaclul de inox cu dinţi. 
Folosire ca strat de armare:
Pe plăcile termoizolante plane deja montate, respectiv pe stratul de egalizare a sistemelor 
termoizolante cu vată minerală, se va aplica mortarul adeziv mineral Baumit  ProContact cu 
şpaclu cu dinţi de 10 mm apoi se înglobează în proaspăt plasa din fibră de sticlă în fâşii 
verticale cu o suprapunere  a fâşiilor de min. 10 cm. Grosimea stratului de armare trebuie să fie 
de 3-4 mm. Este interzis montarea plasei direct pe placa termoizolantă şi apoi şpăcluirea.
Daca aplicarea stratului mai sus-mentionat nu s-a facut în termen de 2 saptamâni dupa lipirea 
plăcii termoizolante  EPS-F, este necesar ca placile sa se slefuiasca din nou. La colţurile 
ferestrelor şi uşilor, înainte de armarea generală se va executa o armare în diagonală cu ştraifuri 
de plasă din fibră de sticlă cu dimensiunile minime 20 cm x 40 cm.
Plasa de fibră de sticlă Baumit nu trebuie sa fie vizibila dupa executia stratului de armare. 
Grosimea minima a stratului de armare este de 2 mm.
Şpăcluirea finisajelor vechi:
Finisajele trebuie sa fie fixe, aderente, iar suprafaţa este necesar sa fie bine curatată. În masa 
de şpaclu se înglobează în proaspăt plasa de fibră de sticlă Baumit.
Şpacluirea tencuielilor grund:
Ca masă de şpaclu sau nivelare pentru toate tencuielile grund cu sau fără înglobare de plasă 
din fibră de sticlă. Înainte de aplicarea masei de şpaclu pentru suprafata trebuie respectat un 
timp de uscare de minim 7 zile. 
Baumit ProContact are un timp de lucrabilitate  de cca 1-2 ore de la adaugarea apei de amestec 
tinând cont de conditiile atmosferice.  

A nu se prelucra sub +5 ºC, pe suport îngheţat sau în pericol de îngheţ pe parcursul execuţiei şi 
a prizei. La acţiunea directa a razelor solare, a ploii sau a vântului puternic se recomanda a se 
proteja fatada într-un mod adecvat. În cazul şlefuirii stratului şpăcluit trebuie avut grijă să nu se 
deterioreze plasa de fibră de sticlă.  La armarea dublă se va aplica al doilea strat şpăcluit cel 
mai devreme după o zi de la aplicarea primului strat. A nu se amesteca nici un fel de alte 
materiale. 
                                  
Tencuială Baumit Nanopor cu grundul Premium Baumit 
Tencuiala  Silicon Baumit cu grundul Premium Baumit
Tencuiala  Silicat Baumit cu grundul Universal Baumit
Tencuiala Granopor Baumit cu grundul Universal Baumit
Tencuiala Style Baumit cu grundul Universal Baumit
Tencuiala Universala Fina Baumit cu grundul Universal Baumit

Alte informaţii detaliate se găsesc la sistemele Baumit pentru izolaţii termice.
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