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BAUMAX MASTIK to 2-komponentowa epoksydowa

przeznaczona do wykańczania cokołów oraz do wykonywania napraw różnego rodzaju 

drobnych pęknięć, połączeń oraz ubytków betonu. Jest ś

obrabialnym. Wyrób można nakłada

wypełniał otwory i pęknięcia. Wys

powierzchni utwardzanych powierzchniowo są mało widoczne.

ZASTOSOWANIE 

Baumax MASTIK  środkiem sto

podłożu betonowym. Jest kitem nadającym się do wszelkich 

betonowych, w tym również utwardzonych powierzchniowo.

WYMAGANIA DLA WARUNKÓW APLIKACJI

Temperatura powietrza Te

Temperatura podłoża Temp. min +12

Punkt rosy Unikać kondensacji pary wodnej. Ważne, aby temperatura 

podłoża w czasie nakładania i utwardzania posadzki była o 3

większa od punktu rosy.

Wilgotność powietrza Maksymalnie 75% wilgotności względnej

Wilgotność podłoża Nie dopuszcza się wilgoci kapilarnej w podłożu. 

≥ 4.0% zawarto

 

WYMAGANIA DLA PODŁOŻA BETONOWEGO

Aby posadzka spełniała najwyższe standardy 

czyste, suche oraz wolne od tłuszczu oraz wszelkich luźnych cząstek. Wytrzymałość na 

ściskanie betonu musi wynosić co najmniej 25 N/mm

najmniej 1.5 N/mm
2
. Maksymalna wilgotność pod

przypadku wyższej wilgotności podłoża jako warstwę gruntującą zastosować EPOXY GRUNT 

W. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie wilgoci kapilarnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

Staranność przygotowanie po

posadzki. Podłoże należy przygotować przy użyciu szlifowania, śrutowania lub frezowania. 

Usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie pozostałości starych posadzek w celu zapewnienia 

właściwej chropowatości oraz przyczepności. Wszelkie nierówności należy usunąć. Następnie 

powierzchnię należy odkurzyć odkurzaczem przemysłowym w celu usunięcia wszelkich 

luźnych cząstek oraz kurzu.  
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komponentowa epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa

przeznaczona do wykańczania cokołów oraz do wykonywania napraw różnego rodzaju 

drobnych pęknięć, połączeń oraz ubytków betonu. Jest środkiem lepi

na nakładać cienkimi warstwami, jak również 

cia. Występuje w kolorze szarym, dzięki czemu naprawy 

powierzchni utwardzanych powierzchniowo są mało widoczne. 

środkiem stosowanym do wypełniania połączeń, pęknięć i ubytków  w 

Jest kitem nadającym się do wszelkich drobnych napraw powierzchni 

betonowych, w tym również utwardzonych powierzchniowo. 

RUNKÓW APLIKACJI 

Temp. min +15˚C, Temp. max +30˚C 

Temp. min +12˚C, Temp. max +25˚C 

Unikać kondensacji pary wodnej. Ważne, aby temperatura 

podłoża w czasie nakładania i utwardzania posadzki była o 3

większa od punktu rosy. 

Maksymalnie 75% wilgotności względnej 

Nie dopuszcza się wilgoci kapilarnej w podłożu. 

≥ 4.0% zawartości wilgoci (CM): zastosować EPOXY GRUNT W

ŁOŻA BETONOWEGO 

Aby posadzka spełniała najwyższe standardy podłoże betonowe przed aplikacją musi być 

czyste, suche oraz wolne od tłuszczu oraz wszelkich luźnych cząstek. Wytrzymałość na 

ściskanie betonu musi wynosić co najmniej 25 N/mm
2
, a siła przylegania do betonu co 

. Maksymalna wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 4%. W 

przypadku wyższej wilgotności podłoża jako warstwę gruntującą zastosować EPOXY GRUNT 

W. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie wilgoci kapilarnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO 

Staranność przygotowanie podłoża betonowego wpływa na końcową trwałość oraz wygląd 

posadzki. Podłoże należy przygotować przy użyciu szlifowania, śrutowania lub frezowania. 

Usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie pozostałości starych posadzek w celu zapewnienia 

oraz przyczepności. Wszelkie nierówności należy usunąć. Następnie 

powierzchnię należy odkurzyć odkurzaczem przemysłowym w celu usunięcia wszelkich 
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, bezrozpuszczalnikowa masa naprawcza 

przeznaczona do wykańczania cokołów oraz do wykonywania napraw różnego rodzaju 

rodkiem lepiącym się i łatwo 

 objętościowo, aby 

puje w kolorze szarym, dzięki czemu naprawy 

, pęknięć i ubytków  w 

napraw powierzchni 

Unikać kondensacji pary wodnej. Ważne, aby temperatura 

podłoża w czasie nakładania i utwardzania posadzki była o 3˚C 

Nie dopuszcza się wilgoci kapilarnej w podłożu.  

ści wilgoci (CM): zastosować EPOXY GRUNT W 

podłoże betonowe przed aplikacją musi być 

czyste, suche oraz wolne od tłuszczu oraz wszelkich luźnych cząstek. Wytrzymałość na 

, a siła przylegania do betonu co 

łoża powinna być mniejsza niż 4%. W 

przypadku wyższej wilgotności podłoża jako warstwę gruntującą zastosować EPOXY GRUNT 

W. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie wilgoci kapilarnej. 

dłoża betonowego wpływa na końcową trwałość oraz wygląd 

posadzki. Podłoże należy przygotować przy użyciu szlifowania, śrutowania lub frezowania. 

Usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie pozostałości starych posadzek w celu zapewnienia 

oraz przyczepności. Wszelkie nierówności należy usunąć. Następnie 

powierzchnię należy odkurzyć odkurzaczem przemysłowym w celu usunięcia wszelkich 
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APLIKACJA PRODUKTU 

Produkt 

 

Baumax MASTIK 

 

 

Mastik A 

Mastik B 

 

Dodać składnik B do składnika A i bardzo dokładnie wymieszać 

uzyskania jednorodnej mieszaniny. Używać mieszadła wolnoobrotowego (200 

obr/min).  

CZAS UTWARDZANIA 

Każda warstwa może być aplikowana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Pot life – ok. 30 minut w 20˚C 

Czas utwardzania - 4 godziny w temp. 20

Każda warstwa musi być nakładana po uprzed

utwardzania to około 12 godzin w temperaturze 20°C. Po 24 godzinach w temperaturze 20°C 

można chodzić po powierzchni. Po 3 dniach w 20°C dopuszczalny jest lekki ruch 

mechaniczny. Po 7 dniach w 20°C produkt jest cał

Wskazany czas utwardzania jest podany dla temperatury 20

podłoża, otoczenia bądź materiału wpływa na znaczne wydłużenie czasu utwardzania. Nie 

dopuszczać do kontaktu z wodą i wszelkimi

utwardzeniem posadzki. 

UWAGI 

Produkt tylko do zastosowań profesjonalnych.

Warunkiem uzyskania prawidłowe

aplikacyjnych podanych przez producenta. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na 

- obniżenie/podwyższenie temperatury podłoża, otoczenia bądź materiału może skutkować 

wadami powierzchni; 
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Proporcje mieszania Zużycie  

  

100 : 36  

  

Postać Pakowanie

Jasnoszara masa 22,0 kg 

Szara masa 8,0 kg 

Dodać składnik B do składnika A i bardzo dokładnie wymieszać – ok. 2 minuty, aż do 

mieszaniny. Używać mieszadła wolnoobrotowego (200 

być aplikowana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej.

 (zależnie od wielkości przygotowanej porcji)

4 godziny w temp. 20˚C 

Każda warstwa musi być nakładana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas 

utwardzania to około 12 godzin w temperaturze 20°C. Po 24 godzinach w temperaturze 20°C 

można chodzić po powierzchni. Po 3 dniach w 20°C dopuszczalny jest lekki ruch 

mechaniczny. Po 7 dniach w 20°C produkt jest całkowicie utwardzony. 

Wskazany czas utwardzania jest podany dla temperatury 20˚C. Obni

podłoża, otoczenia bądź materiału wpływa na znaczne wydłużenie czasu utwardzania. Nie 

dopuszczać do kontaktu z wodą i wszelkimi substancjami chemicznymi p

Produkt tylko do zastosowań profesjonalnych. 

Warunkiem uzyskania prawidłowego produktu finalnego jest ścisłe przestrzeganie zaleceń 

aplikacyjnych podanych przez producenta.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

temperatury podłoża, otoczenia bądź materiału może skutkować 
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Pakowanie 

ok. 2 minuty, aż do 

mieszaniny. Używać mieszadła wolnoobrotowego (200 – 400 

być aplikowana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej.  

przygotowanej porcji) 

nim wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas 

utwardzania to około 12 godzin w temperaturze 20°C. Po 24 godzinach w temperaturze 20°C 

można chodzić po powierzchni. Po 3 dniach w 20°C dopuszczalny jest lekki ruch 

˚C. Obniżenie temperatury 

podłoża, otoczenia bądź materiału wpływa na znaczne wydłużenie czasu utwardzania. Nie 

substancjami chemicznymi przed całkowitym 

jest ścisłe przestrzeganie zaleceń 

temperatury podłoża, otoczenia bądź materiału może skutkować 
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-  zachować ostrożność podczas przygotowywania materiału do aplikacji 

pozostawiony wraz z utwardzaczem ulega szybkiemu

- nie wolno dopuszczać do kontaktu materiału z wodą/wilgocią zarówno podczas 

przechowywania, jak i w trakcie aplikacji

- zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia podczas aplikacji oraz na czas dotwarzania 

produktu; unikać mocnych miejscowych nawiewów;

- zużycie materiału może być różne w zależności od sposobu aplikacji oraz przygotowania 

podłoża. 

 

Niniejsza karta aplikacyjna została opracowana w oparciu o stan obecny naszej wiedzy i 

doświadczenia. Należy pamiętać, że

właściwości i jakości produktów.

Odbiorca/użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że dany produkt jest stosowny do 

określonego zastosowania finalnego w panujących warunkach aplikacji oraz że s

niezbędne wymogi prawne. Należy zapoznać się z aktualną dokumentacją produktów tj. 

kartami charakterystyki oraz kartami technicznymi. 
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zachować ostrożność podczas przygotowywania materiału do aplikacji 

pozostawiony wraz z utwardzaczem ulega szybkiemu utwardzeniu ze względu na efekt masy;

nie wolno dopuszczać do kontaktu materiału z wodą/wilgocią zarówno podczas 

przechowywania, jak i w trakcie aplikacji; 

zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia podczas aplikacji oraz na czas dotwarzania 

unikać mocnych miejscowych nawiewów; 

zużycie materiału może być różne w zależności od sposobu aplikacji oraz przygotowania 

Niniejsza karta aplikacyjna została opracowana w oparciu o stan obecny naszej wiedzy i 

doświadczenia. Należy pamiętać, że informacje w niej zawarte nie stanowią jednak gwarancji 

właściwości i jakości produktów. 

Odbiorca/użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że dany produkt jest stosowny do 

określonego zastosowania finalnego w panujących warunkach aplikacji oraz że s

niezbędne wymogi prawne. Należy zapoznać się z aktualną dokumentacją produktów tj. 

kartami charakterystyki oraz kartami technicznymi.  
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zachować ostrożność podczas przygotowywania materiału do aplikacji – materiał 

utwardzeniu ze względu na efekt masy; 

nie wolno dopuszczać do kontaktu materiału z wodą/wilgocią zarówno podczas 

zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia podczas aplikacji oraz na czas dotwarzania 

zużycie materiału może być różne w zależności od sposobu aplikacji oraz przygotowania 

Niniejsza karta aplikacyjna została opracowana w oparciu o stan obecny naszej wiedzy i 

informacje w niej zawarte nie stanowią jednak gwarancji 

Odbiorca/użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że dany produkt jest stosowny do 

określonego zastosowania finalnego w panujących warunkach aplikacji oraz że spełnia 

niezbędne wymogi prawne. Należy zapoznać się z aktualną dokumentacją produktów tj. 


