Baumit

Rapido 1 Speed

Jak zapewnić ekspresowy
i trwały efekt?
■■ błyskawiczna szybkość realizacji prac
■■ doskonałe parametry techniczne
■■ bardzo szeroki zakres zastosowania

Baumit

Rapido 1 Speed

Kiedy liczy się ekstra szybkość
Baumit Rapido 1 Speed, błyskawiczna
posadzka cementowa, została stworzona
do wykonywania wszelkiego rodzaju
podkładów podłogowych oraz do stosowania
jako finalna warstwa posadzkowa. Skrócenie
prac związanych z układaniem podłogi
oraz jednoczesna precyzja i solidność
są teraz możliwe dzięki zastosowaniu
Baumit Rapido 1 Speed.

Wyróżnikiem tej zaprawy jest przede wszystkim niezwykła szybkość
wiązania i wysychania. Ruch pieszy jest możliwy już po 3 godzinach
od nałożenia, a po upływie 24 godzin warstwa grubości 50 mm jest gotowa
do układania okładzin, np. płytek, co stanowi idealne rozwiązanie dla
osób, które cenią swój czas. Dodatkowo produkt jest odporny na zmiany
temperatur – czyni go to idealnym do pracy z ogrzewaniem podłogowym
oraz do zastosowania na balkonach i tarasach.
Z kolei bardzo szeroki zakres grubości od 10 do 100 mm oraz konsystencja
umożliwiają formowanie spadów o dowolnym kącie nachylenia względem
podłoża, pozwalając także na tworzenie podjazdów i niwelowanie progów.
Baumit Rapido 1 Speed to kompleksowa propozycja dla różnego rodzaju
rozwiązań podłogowych.

Baumit Rapido 1 Speed
Błyskawiczna posadzka cementowa
Grubość warstwy: 10-100 mm
Klasyfikacja CT-C35-F6-A12
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Błyskawiczna szybkość realizacji prac

■■ szybkowiążąca i szybkoschnąca
■■ ruch pieszy już po 3 godz.
■■ układanie okładzin podłogowych już po 24 godz.

Doskonałe parametry techniczne

■■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
■■ wysoka wytrzymałość na zginanie
■■ dobra odporność na ścieranie

Bardzo szeroki zakres zastosowania

■■ grubość od 10 do 100 mm
■■ wodo- i mrozoodporna
■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Szybkość wysychania Rapido 1 Speed
Liczba dni/
grubość warstwy

10 mm

50 mm

100 mm

1 dzień

1,8%

2,0%

2,5%

3 dzień

1,8%

1,8%

2,0%

5 dzień

1,8%

1,8%

1,8%

Zawartość wilgotności końcowej w czasie. Wyniki uzyskano w warunkach normalnych
w temp. ok. 20oC i 65% wilgotności. Każdorazowo, przed zastosowaniem materiałów
posadzkarskich, należy wykonać test wilgotności (metodą CM).

Zastosowanie produktu

■■ do wykonywania jastrychów zespolonych na wszystkich

podłożach mineralnych oraz jastrychów na warstwach rozdzielających, pływających oraz pływających z ogrzewaniem
podłogowym

■■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny, np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, posadzki
drewniane (np. parkiet)

■■ do formowania spadków ― doskonała jako podkład na
tarasach i balkonach

■■ dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu jest doskonała
do stosowania przy „weekendowych”, szybkich remontach
oraz w miejscach, gdzie ważny jest krótki czas wykonania
prac

■■ może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności
oraz jako finalna posadzka

■■ do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, magazynach i obiektach przemysłowych

■■ do układania ręcznego i maszynowego

Podstawowe dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):

≥ 35 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni):

≥ 6 N/mm²

Klasa odporności na ścieranie:

A12

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:

1,4 W/mK

Zalecana grubość warstwy:

10-100 mm

Zużycie materiału:

ok. 20 kg/m²/1 cm
grubości

Wydajność:

ok. 0,25 m²/worek/5 cm
warstwy podkładu

Wykonanie prac

1
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń
osłabiających przyczepność. Należy sprawdzić odchyłki podłoża od założonego
poziomu, tzn. wykonać niwelację. Wokół ścian, słupów itp. ułożyć dylatacje obwodowe.

2
Przy warstwach zespolonych podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować Baumit
Grund lub Baumit SuperGrund (zależnie od chłonności podłoża). Zagruntowane
podłoże pozostawić do wyschnięcia. Przy układaniu na izolacjach, po przygotowaniu
i wyrównaniu podłoża, ułożyć warstwę izolacji termicznej/akustycznej, a następnie
folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z wywinięciem na ściany.
Uwaga: Jako jastrych zespolony w warstwie do 3 cm należy układać na warstwie
sczepnej.

3
Jastrych układać na podłożu niezwłocznie po przygotowaniu. Zaprawę ściągać łatą
przesuwaną po ułożonych uprzednio prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice usunąć,
wypełnić zaprawą i wygładzić pacą. Zależnie od potrzeb zaprawę można pozostawić
zatartą na ostro albo wygładzić ręcznie lub mechanicznie.

4
Ruch pieszy możliwy jest już po ok. 3 godz. Do układania wykładzin można przystąpić
po czasie zależnym od grubości podkładu oraz temperatury i wilgotności. Płytki ceramiczne mogą być układane już po 24 godz.

Z szerokiej oferty jastrychów cementowych Baumit polecamy również inne
produkty. Wspomniane zaprawy zapewniają bardzo dobre właściwości robocze oraz parametry użytkowe. Wszystkie wyroby mogą być układane zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Przeznaczone są do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz.

Baumit FaserEstrich E225
Posadzka cementowa zbrojona
włóknami
Grubość warstwy: 10-100 mm
Klasyfikacja CT-C20-F5-A15
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■■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
■■ polecana na trudne podłoża
■■ idealnie sprawdza się na tarasach oraz ogrzewaniach
podłogowych

■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
■■ mrozoodporna
■■ jako posadzka lub podkład podłogowy (jastrych)
■■ do obróbki ręcznej i maszynowej

Baumit Estrich E225
Posadzka cementowa
Grubość warstwy: 10-100 mm
Klasyfikacja CT-C20-F5-A15
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■■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
■■ mrozoodporna
■■ jako posadzka lub podkład podłogowy (jastrych)
■■ do obróbki ręcznej i maszynowej

Baumit Estrich E160
Podkład cementowy
Grubość warstwy: 20-80 mm
Klasyfikacja CT-C16-F4-A15
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■■ możliwość formowania podkładów ze spadkiem
■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
■■ mrozoodporny
■■ do obróbki ręcznej i w mixokrecie

Aplikacje
i programy
Aplikacja Baumit
na urządzenia
mobilne, programy
obliczeniowe
i kalkulatory.

Kolorystyka
Nakładki
z paletą Baumit
do programów
graficznych,
możliwość
dobrania koloru
do budynku.

Prospekty
Przejrzyste i praktyczne
materiały informacyjne
– Katalog Produktów wraz
z cennikiem, Baumit Magazyn,
broszury produktowe, które
można pobrać lub przeglądać
bezpośrednio na stronie.

Instrukcje/
wytyczne
Przydatne
informacje
specjalistyczne
na temat
systemów ociepleń
lub mieszanek
tynkarskich.

Dokumenty
Dokumenty dotyczące
produktów Baumit, logistyki,
świadectwa autoryzacji.

Więcej informacji na temat systemów podłogowych Baumit
w broszurze Baumit Systemy podłogowe, do pobrania
ze strony www.baumit.com w zakładce „SERWIS”.
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław
tel. (+48) 71 358 25 28, fax (+48) 71 358 25 06
marketing@baumit.pl, www.baumit.com
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