
Baumit

Produkty
Nivello

 ■ duża szybkość realizacji prac

 ■ doskonałe parametry techniczne

 ■ szeroki zakres zastosowania

 ■ niezawodność i trwałość

Jak zapewnić idealny 
poziom?



Baumit

Produkty
Nivello

Baumit Nivello 
– i wszystko staje się proste

Przy pracach związanych z wykonywaniem 
nowych lub renowacją starych podłóg, 
kluczowe znaczenie ma odpowiednio 
dobrany i trwały podkład podłogowy. Od jego 
parametrów i właściwości zależą bowiem 
funkcjonalność, niezawodność i efekt końcowy 
wykonanej podłogi.



Masy samopoziomujące Baumit Nivello gwarantują, że ułożony podkład 
podłogowy będzie równy i gładki, co pozytywnie wpłynie na dalsze etapy 
prac. Produkty Baumit Nivello są łatwe i szybkie w aplikacji, przyśpiesza 
to znacznie pracę i czyni ją mniej skomplikowaną. Wyróżniają się przede 
wszystkim bardzo dobrymi właściwościami samopoziomującymi, wysoką 
wytrzymałością mechaniczną oraz bardzo dobrym przewodzeniem ciepła, 
co pozwala na efektywne zastosowanie na podłożach z zainstalowanym 
ogrzewaniem podłogowym. 

Podkłady wykonane z użyciem mas Baumit Nivello świetnie sprawdzają się 
jako warstwa wygładzająca lub samopoziomująca praktycznie pod dowolne 
materiały wykończeniowe, zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach 
użyteczności publicznej. Uzyskaj idealny poziom i stwórz stabilne podłoże 
na lata z produktami Baumit Nivello.



Duża szybkość realizacji prac
 ■ szybkie wiązanie i wysychanie

 ■ ruch pieszy po 2-3 godz.

 ■ układanie posadzek już po 24 godz.

Doskonałe parametry techniczne
 ■ idealnie gładka i równa powierzchnia

 ■ odporność na intensywną eksploatację

 ■ niski skurcz liniowy

Szeroki zakres zastosowania
 ■ grubość od 1 do 20 mm

 ■ do obiektów nowych i remontowanych

 ■ do układania ręcznego i maszynowego

Baumit Nivello Quattro
Szybkowiążąca masa 
samopoziomująca

Grubość warstwy: 1-20 mm
Klasyfikacja CA-C20-F6
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Zastosowanie produktu

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący podkład 
podłogowy do poziomowania i wyrównywania podłoży pod 
okładziny ceramiczne, wykładziny dywanowe, PVC, panele, 
parkiet itp.

 ■ do układania ręcznego i maszynowego na nowych i remon-
towanych podłożach na bazie gipsu, cementowych, asfalto-
wych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym systemem 
ogrzewania podłogowego (doskonale przewodzi ciepło) 

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymało-
ści, odporną na obciążenia skupione

 ■ do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej

Podstawowe dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie 
(28 dni):

≥ 20 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie 
(28 dni):

≥ 6 N/mm²

Zużycie materiału: ok. 1,5 kg/m²/mm

Zalecana grubość warstwy: 1-20 mm

Wydajność: ok. 1,7 m²/worek/10 mm

Możliwość wchodzenia: po ok. 2-3 godz.

Układanie posadzek:
po ok. 24 godz.  
(do 3 mm grubości warstwy)



Baumit Nivello Centro
Szybkowiążąca masa 
samopoziomująca

Grubość warstwy: 5-30 mm
Klasyfikacja CA-C35-F7

Duża szybkość realizacji prac
 ■ szybkie wiązanie i wysychanie

 ■ ruch pieszy po 3 godz.

 ■ do układania ręcznego i maszynowego

Doskonałe parametry techniczne
 ■ bardzo wysoka wytrzymałość

 ■ gładka i równa powierzchnia

 ■ niski skurcz liniowy

Szeroki zakres zastosowania
 ■ grubość od 5 do 30 mm

 ■ do obiektów nowych i remontowanych

 ■ pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe

Podstawowe dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie 
(28 dni):

≥ 35 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie 
(28 dni):

≥ 7 N/mm²

Zużycie materiału: ok. 1,5 kg/m²/mm

Zalecana grubość warstwy: 5-30 mm

Wydajność: ok. 1,7 m²/worek/10 mm

Możliwość wchodzenia: po 3 godz.

Układanie posadzek:
po ok. 5 dniach  
(zależnie od grubości warstwy)
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Zastosowanie produktu

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący podkład 
podłogowy do poziomowania i wyrównywania podłoży pod 
wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe, np. wykładziny 
dywanowe, PVC, parkiet, panele, okładziny ceramiczne itp. 

 ■ do układania ręcznego i maszynowego na nowych i remon-
towanych podłożach na bazie gipsu, cementowych, asfalto-
wych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym systemem 
ogrzewania podłogowego (doskonale przewodzi ciepło) 

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymało-
ści, odporną na obciążenia skupione 

 ■ do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej



Baumit Nivello 30
Masa samopoziomująca

Grubość warstwy 2-30 mm
Klasyfikacja CT-C25-F5

Doskonałe parametry techniczne
 ■ wysoka wytrzymałość

 ■ gładka i równa powierzchnia

 ■ niski skurcz liniowy

Szeroki zakres zastosowania
 ■ grubość od 2 do 30 mm

 ■ do pomieszczeń suchych oraz mokrych

 ■ do obiektów nowych i remontowanych

Niezawodność i trwałość
 ■ bardzo dobre właściwości robocze

 ■ szybka i łatwa aplikacja

 ■ gwarantowane i stabilne parametry
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Zastosowanie produktu

 ■ do wykonywania związanych z podłożem idealnie gładkich 
i równych podkładów samopoziomujących  
pod okładziny ceramiczne, wykładziny dywanowe, PVC, 
linoleum, kauczuk, panele drewniane i laminowane, parkiety 
małowymiarowe i mozaiki 

 ■ do układania ręcznego i maszynowego na nowych i remonto-
wanych podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podkładów z zainstalowanym systemem 
ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach suchych i mokrych  
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie) 

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymało-
ści, odporną na obciążenia skupione 

 ■ do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej

Podstawowe dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie 
(28 dni):

≥ 25 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie 
(28 dni):

≥ 5 N/mm²

Zużycie materiału: ok. 1,7 kg/m²/mm

Zalecana grubość warstwy: 2-30 mm

Wydajność: ok. 1,5 m²/worek/10 mm

Możliwość wchodzenia: po 6 godz.

Czas schnięcia przed układaniem 
posadzek:

ok. 1 doba na każde 3 mm 
grubości warstwy



Wykonanie prac

Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować Baumit Grund lub Baumit 
SuperGrund (zależnie od chłonności podłoża). Preparat gruntujący 
nakładać na podłoże i równomiernie rozprowadzić, np. przy użyciu miękkiej 
szczotki. Zagruntowane podłoże pozostawić do wyschnięcia. 

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.
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Przy układaniu ręcznym, do odmierzonej ilości czystej wody wsypać 
zawartość worka i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 2-3 min 
do uzyskania jednorodnej, wolnej masy. Po krótkiej przerwie ponownie 
zamieszać. Zaprawę układać na podłożu niezwłocznie po przygotowaniu. 
Świeżo wylaną masę wygładzić pacą zębatą lub za pomocą wałka z kolcami 
w cieńszych warstwach, aby ułatwić jej odpowietrzenie i poziomowanie. 

Po ułożeniu zaprawy chronić jej powierzchnię przed przeciągami, 
bezpośrednim nasłonecznieniem oraz zapewnić odpowiednią temperaturę 
podczas wiązania wyrobu. Do układania wykładzin można przystąpić  
po czasie zależnym od grubości podkładu oraz temperatury i wilgotności. 
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www.baumit.com

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

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

Dokumenty  
Dokumenty dotyczące 
produktów Baumit, logistyki, 
świadectwa autoryzacji.

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

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

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

Więcej informacji na temat systemów podłogowych Baumit 
w broszurze Baumit Systemy podłogowe, do pobrania  
ze strony www.baumit.com w zakładce „SERWIS”.
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