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   Baumit SpeedFlex 

Aditiv pentru masa de spaclu organica  
 

 
 

 

 
 

 

 

▪ Aplicare la temperaturi ≥+1°C și ≤+15°C  
▪ Accelereaza priza 

▪ Umiditatea aerului ≤ 95% 

 

Produs Aditiv pentru masa de spaclu organica armata cu fibre Baumit PowerFlex in vederea aplicarii 

in intervalul de temperatură ≥+1°C și ≤+15°C și umiditatea aerului ≤95%. 

 

Compozitie Aditivi organici, amoniac, apă. 

  
Proprietati Pentru aditivarea masei de spaclu Baumit PowerFlex în vederea aplicarii in intervalul de 

temperatură ≥+1°C și ≤+15°C și umiditatea aerului ≤ 95%. 

  
Utilizare Pentru aditivarea masei de spaclu Baumit PowerFlex în vederea aplicarii in intervalul de 

temperatură ≥+1°C și ≤+15°C și umiditatea aerului ≤ 95% (alte condiții meteorologice au un 

efect negativ asupra proprietăților uscării). Adăugarea se face direct la șantier. Adăugarea 

SpeedFlex accelerează priza si intarirea apare după aproximativ 4-6 ore (în funcție de 

temperatură și umiditatea aerului). 

   
Date Tehnice Culoare incolor 
 Densitate cca. 1,0 kg/dm3 

 Valoare pH cca. 11-12 

 Temperatura de aplicare ≥+1°C și ≤+15°C 

 Umiditatea max. relativa ≤ 95% 

   

Livrare Bidon 165 ml 

  
Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul 

original, nedesfăcut. 

  

Calitate 

asigurata  

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu al producatorului si organismele notificate 

  

Clasificare 

conform 

normelor 

chimice 

Clasificarea detaliată în conformitate cu legislatia pentru substante chimice poate fi găsită în 

fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul 

nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006) le puteti gasi 

pe www.baumit.ro sau a se cere fisa cu date de securitate. 

  

Suport Verificarea stratului suport trebuie să fie executată în conformitate cu directivele standardelor 
europene şi normelor naţionale în vigoare. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, 
neîngheţat, fără praf, permeabil, fără eflorescenţe, cu capacitate portantă şi fără părţi friabile 
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inainte de aplicarea aditivului in masa de spaclu organica Baumit PowerFlex. 
  
Tratare 

suport 

După intarirea adezivului de lipirea plăcilor termoizolante de tip polistiren (dupa 24 de ore) 

acestea se vor şlefui şi curăţa. 

  
Aplicare Inainte de aplicare se amesteca aditivul Baumit SpeedFlex cu masa de spaclu organica 

Baumit PowerFlex inainte de aplicare, direct pe santier. Amestecați intregul recipient de 
SpeedFlex (165 ml) la o galeata de PowerFlex amestecand bine cu un malaxor. 
 
Dupa malaxare se aplică masa de spaclu Baumit PowerFlex cu un şpaclu cu dinţi 
inoxidabil(dinţi de 10 mm). 
 
Nu se adauga apa pentru reglarea consistentei. Nu amestecați alte materiale. 
 
Prin adăugarea de cantități mai mari de aditiv acesta nu reduce intervalul de temperatură în 
care materialul poate fi aplicat.  
 
Adăugați SpeedFlex numai înainte de aplicarea masei de spaclu. Aplicarea mase de spaclu 
pe fatada trebuie facuta în aproximativ 1,5 ore. După această perioadă, reacția materialului 
este completă și se intareste si numai poate fi aplicata. 
 
Masele de spaclu intarite nu pot fi reamestecate din nou si aplicate.  

  

Indicatii si 

Generalitati 

SpeedFlex permite folosirea masei de spaclu organice in condițiile in care temperaturile la 
aplicare sunt cuprinse intre 1-5 °C. 
 
In situatia in care prognoza meteo preconizeaza ca temperaturile in timpul aplicarii ca vor fi 
situate în zona de îngheț, umiditate excesiva care duce la formarea de condens pe suprafața 
masei de spaclu, va predomina ploaia continuă sau ceața permanentă, lucrările trebuie 
amânate si trebuie luate măsuri de protecție adecvate (plase de fatada, replanificarea aplicarii 
etc.). 
Aditivul SpeedFlex se foloseste numai la temperaturi ≥ +1°C și ≤ +15°C și o umiditate ≤ 95%. 
Pregătiri privind securitatea 
Ochii şi pielea, ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, ceramică, 
placaje tip Klinker, piatră nat urală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti 
imediat cu apă, nu se va aştepta întărirea masei de spaclu. 
După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apa. 
Nu aplicati materialul daca temperatura suportului și temperatura aerului este sub +1°C și 
peste +15°C. 
A se consulta fișa tehnică a masei de spaclu organica Baumit PowerFlex inainte de aditivare 

si aplicare. 

 

Recomandari 

 

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul 

Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de 

cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept 

contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă 

Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi 

exploatare în care urmează a fi folosit. 

 

Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare 
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