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Mőszaki Lap  
 

Baumit Supergrund 
Univerzális tapadóhíd  

 
 

A termék: 
 

Univerzális, gyorsan száradó, filmképzı, oldószermentes, egykomponenső, 
felhasználásra kész, speciális diszperziós alapú tapadóhíd. Száradás után 
érdes felületet képez. 
 

Felhasználás: 
 

Kül- és beltéri felhasználásra, falon és aljzaton. Nem szívóképes, régi és új 
alapfelületre, felújítási munkák során is, aljzatkiegyenlítés és 
burkolatragasztás elıtti alapozóként (csempére csempe) ideális. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Sőrőség: 
Aljzathımérséklet: 
Szín: 
Burkolható: 
Feldolgozható: 

Kb. 1,28 kg/cm3 
> + 5˚C 
sárga 
kb. 60 perc 
+ 5˚C - + 25˚C 

Anyagszükséglet:  100-150 g/m2 alapfelülettıl függıen 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban 
kb. 12 hónapig tárolható. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

Az ellenırzés saját üzemi laboratóriumunkban történik. 

Kiszerelés: 
 

1 kg flakon        12 db karton; 288 db/raklap 
5 kg vödör        70 db/raklap 
10 kg vödör      36 db/raklap 
 

  



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, 

festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektıl mentes. Nem lehet 
víztaszító. 
 

 Alkalmas: 
Régi mázas csempék és járólapok, terazzólapokon, mázas klinkereken, 
mőköveken, felületerısített betonokon (megcsiszolt), farostlemezeken. 
Felújítási munkák során a régi, de jól tapadó ragasztó- és aljzatkiegyenlítı 
maradványos aljzatokra, cement-, anhydrit-esztrichekre. Vizes 
helyiségekben (fürdıszobák) a Baumacol szigetelési rendszerekhez is. 
 

Elıkészítés: Az alapfelületet burkolhatóságát vizsgálni kell. 
 

Feldolgozás: Használat elıtt alaposan átkeverendı! 
 
A megtisztított alapfelületre hígítás nélkül, egyenletesen kell felhordani, a 
tócsaképzıdést kerülni kell. A felhordott tapadóhíd teljes átszáradása után 
folytatható a kiegyenlítés vagy burkolás. 
 

Redszerkiegészít ı 
termékek: 
 

Kiegyenlítés: 
Baumacol Planea 
 
Alapozás: 
Baumit Grund 
Baumit SuperGrund 
 
Ragasztás: 
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, elıírásokat, mőszaki elıírásokat 
mindenkor figyelembe kell venni! 
Magas páratartalom és alacsony hımérséklet késlelteti, magas hımérséklet 
gyorsítja a kötést és a szilárdulást.  
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és mőszaki 
irányelveket tartsuk be. 
 
Javasolt szerszámok: festıkefe, habszivacs henger, ecset 
 

Munkavédelem: 
 

Termékre jellemzı tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, 
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. 
 

  

 


