
Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi înglobarea  
plasei din fibră de sticlă pentru sisteme termoizolanteBaumit EPS verificat în sistem, 
conform ghidului de agrementare european ETAG 004. 

Ciment, răşină sintetică, nisipuri de cuarţ, adaosuri.

Mortar adeziv, permeabil la vaporii de apa, pentru interior si exterior, pentru lipirea placilor 
termoizolante pentru fatade EPS, EPS-PLUS si XPS-TOP sau vată minerală, pentru înglobarea 
plasei din fibra de sticla si pentru spacluirea suprafetelor de beton sau a celor tencuite.

Granulaţie max.: 1 mm
3

Densitate: 1400 kg/m
Conductivitate termică (l) 0,80 W/mK
Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): 50

2
Necesarul de material la lipire: cca. 4,5 - 5,5 kg/m

la şpăcluire:
2cca. 4,0 - 4,5 kg/m

Grosime minimă: 3 mm
medie: 4 mm
Necesar de apă: cca. 5,5 - 7 l/sac 25 kg                                                                   

sac de 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Vrac: la siloz

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

Verificari permanente în laboratoarele producatorului. Control extern al producţiei cu organisme
notificate.

Stratul
suport:

Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
Planeitatea suportului trebuie să corespundă conform DIN 18202.

Amestecare: Se toarna adezivul pulverulent pentru spaclu Baumit în apa curata si se amesteca lent cu mixerul, 
apoi se Iasa 5 min. sa stea, dupa care se mai amesteca o data. Timp de prelucrare: 1,5 ore.
Materialul care a început să facă priză nu se mai foloseşte.

Produs

Compoziţie

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Adeziv alb de clasă superioară
pentru lipire şi şpăcluire
Baumit StarContact White

Norme R R 36 Irită ochii
R 38 Irită pielea
R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact

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 a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta 

medicul
S 28: În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
S 37: A se purta mănuşi de protecţie

Rezistenţa la difuzia vaporilor (Sd)                               0,15 m (pe 3 mm grosime strat)

Fişa tehnică 1511

plăci din EPS

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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Aplicare

Pagina 2

Armarea suprafeţei: 
După întărirea adezivului plăcile se şlefuiesc şi se curăţă. Apoi Adezivul pentru şpaclu 
(StarContact) se aplică cu un şpaclu cu dinţi de 10 mm. În proaspăt se înglobează plasă de 
fibră de sticlă, fără să facă cute, cu o suprapunere de 10 cm a fâşiilor. Plasa trebuie să fie 
acoperită cu StarContact minim 1 mm (în zona de suprapunere minim 0,5 mm, max. 3 mm).
După înglobarea plasei se face în proaspăt şpăcluirea şi netezirea suprafeţei.  O gletuire 
exagerată nu se recomandă. Urmele de la fierul de glet se vor nivela după ce materialul s+a mai 
întărit.
A se avea în vedere procedurile Baumit.
Şpacluirea pe vopsele:
Trebuie să aibă o aderenţă bună la suport, şi să fie rezistentă la saponificare.
Şpacluirea pe tencuieli:
Se curăţă cu apă.
Şpacluirea pe beton:
Se va curăţa suprafaţa foarte bine (cu jet de apă sub presiune) şi se îndepărtează decafrolul.

A nu se prelucra sub +5°C, pe suport îngheţat sau în caz de pericol de îngheţ.
Nu se vor adăuga substanţe anti-îngheţ. Faţadele se protejează de soare, ploaie şi vânt cu plasă 
de protecţie.
Pe plăcile pentru faţade, care au fost expuse razelor ultra-violete mai mult de 15 zile, nu se va
şpaclui fără a şlefui şi şterge praful de pe plăci.
Stratul de masă de şpaclu va sta la uscat 4 - 7 zile (în functie de temperatura exterioară) 
înaintea aplicării finisajului.
La armarea dublă se va aplica al doilea strat şpăcluit cel mai devreme după o zi de la aplicarea
primului strat.
În caz de dibluire a plăcilor de faţadă se va face o şpăcluire a capetelor de diblu cu adezivul 
pentru şpaclu Baumit cu 12 ore înaintea aplicării stratului şpacluit propriu-zis.
Ca straturi finale:

- tencuială Granopor (inclusiv grund Universal Baumit)
- tencuială Silicat (inclusiv grund Universal Baumit)
- tencuială Silicon (inclusiv Grund Universal Baumit). 
- tencuială Style (inclusiv Grund Universal)
- tencuială Mozaic (inclusiv Grund Universal)
- tencuială Nanopor (inclusiv Grund Universal)

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

În sistemul termoizolant Baumit EPS
Lipire:
Adezivul se aplică sub forma unui cordon perimetral pe marginea plăcii cu o lăţime de cca 5 cm,
iar în mijlocul plăcii se mai aplică încă 3 puncte de lipire, grosimea fiind de 1 până la 2 cm, 
astfel încât, în funcţie de neplanităţile suportului să se asigure o suprafaţă de contact cu stratul 
suport de minim 40%. Neplanităţile până la 10mm pot fi preluate cu adezivul de lipire.
Montarea plăcilor:
În principiu se aplică numai plăci întregi de jos în sus ţesute. Se pot folosi şi bucăţi de plăci 
(minim 15 cm lăţime), dar acesta se distribuie în faţadă, nu şi pe colţuri. Se verifică planitatea
suprafeţei polistirenului după lipire şi eliminarea rosturilor goale dintre plăci. La colţurile 
ferestrelor nu trebuie să existe rosturi. De asemenea, şi la colţurile clădirii se ţes plăcile.
Diblurile: Dacă este necesară dibluirea, aceasta se va face după minim 24 de ore de la lipire. 
Capetele diblurilor se şplăcuiesc cu acelaşi material.
  

Indicaţii:

Adeziv alb de clasă superioară
pentru lipire şi şpăcluire
Baumit StarContact White

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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