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Baumit SpeedFix
Rýchloshnúce lepidlo na rohové 
a omietkové lišty

	� Rýchloschnúca lepiaca malta
	� Na cementovej báze
	� Pre interiér a exteriér

Produkt Minerálna rýchlotuhnúca lepiaca hmota na osadzovanie rohových líšt a omietacích profilov pred omietaním vápennými a vápennoce-
mentovými omietkami.

Zloženie Cement, jemné piesky, prísady.

Vlastnosti Rychlotuhnúca minerálna lepiaca hmota.

Použitie Baumit SpeedFix je minerálna malta na osadzovanie rohových a soklových profilov, omietacích líšt, omietnikov, dilatačných profilov v 
interiéri i v exteriéri pred omietaním vápennými a vápennocementovými omietkami. Lepiacu maltu je možné použiť i pre upevnenie 
elektroinštalácií, rozdeľovačov a pod.
Rýchly čas tuhnutia (30 min.) a rýchle dosiahnutie dostatočnej pevnosti znižujú časovú náročnosť procesu omietania pri osadení 
omietacích a iných profilov.

Technické údaje Reakcia na oheň: A1
Doba spracovania: cca 30 min 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: min. 3 MPa 
Pevnosť v tlaku: min. 8 MPa 
Prídržnosť: min. 0.25 MPa malty k betónu, min. 0,25 MPa ku 

kovovej doske
Objemová hmotnosť v suchom stave: 1600 kg/m³ 

  30 kg

Veľkosť zrna 0.3 mm 

Spotreba cca 1.5 kg/bm (v závislosti od typu a rovinnosti podkladu) 

Výdatnosť cca 21 l/vrece (cca 20 bm/vrece) 

Spotreba vody cca 6 l/vrece 

Balenie 30 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1440 kg

Skladovanie V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 9 mesiacov. 

Zabezpečenie kvality Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa 
chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej 
stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, pevný, nosný, dostatočne rovný, zbavený prachu, 
nečistôt, zvyškov oddebňovacích olejov, starých náterov a výkvetov solí. 
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Spracovanie Miešanie
Obsah vreca vsypať do cca 6 l čistej vody a pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami premiešať na hladkú hmotu bez 
hrudiek. Nechať cca 3 min. odstáť a ešte raz premiešať. Vždy zamiešať celý obsah vreca.
Neprimiešavať žiadne iné materiály.

Nanášanie
Baumit SpeedFix nanášať bodovo s použitím špachtle, resp. murárskej lyžice. Hrúbka nanesenej lepiacej malty závisí od typu 
podkladu a jeho rovinnosti. Vzdialenosť jednotlivých lepiacich bodov je cca  -  cm a volí sa v závislosti od tuhosti profilu tak, aby pri 
omietaní, resp. sťahovaní omietky latou nedochádzalo k priehybom. Profily ihneď zatlačiť do malty, vyrovnať do požadovanej polohy 
a prebytočnú maltu odstrániť. 

Upozornenia Informácie pri náleslednom použití vápennosadrových a sadrových omietok!
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. 

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa 
nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. 
Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať 
platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na 
zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie 
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.


