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BAUMENT RAPID FLOW 
Βελτιωτικό κονιαμάτων  

 

▷  Αύξηση της εργασιμότητας  

▷  Αύξηση της ρευστότητας του μείγματος  

▷  Αποτρέπει τον διαχωρισμό  

▷  Προσδίδει ιδιαίτερα αυξημένες μηχανικές αντοχές  

▷  Μειώνει των κίνδυνο ρηγματώσεων  

 
Περιγραφή 

 
Το BAUMENT RAPID FLOW είναι ένα υγρό πρόσμικτο για δημιουργία 
κονιαμάτων πλήρωσης δαπέδων υψηλών μηχανικών αντοχών, πολύ καλής 
εργασιμότητας και ταχείας ξήρανσης. Ιδανικό για δάπεδα ακόμα και σε μεγάλο 
πάχος πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εποξειδικών συστημάτων 
και επιστρώσεων με ευαισθησία στην ανιούσα υγρασία που προέρχεται από το 

υπόστρωμα. 

 

Χρήσεις  
 

Κατάλληλο για παραγωγή κονιαμάτων πλήρωσης δαπέδων όπου απαιτείται:  

• Ταχεία ξήρανση και γρήγορη αποβολή της υγρασίας 

• Υψηλές μηχανικές αντοχές 

• Καλή εργασιμότητα  

• Αύξηση της ρευστότητας του μείγματος  
 

Για επιφάνειες όπου θα επικαλυφθούν : 

• Σε γρήγορο χρονικό διάστημα  

• Με ευαίσθητες στη υγρασία επικαλύψεις όπως, ξύλο, μάρμαρα, μοκέτες, 

πατητές τσιμεντοκονίες, εποξειδικά συστήματα 

 

 Τεχνικά Δεδομένα 

Ταυτότητα Προϊόντος 

Μορφή Υγρό 

Χρώμα Καφέ 

Πυκνότητα 1,05 ±0,05 kg/l 

pH 6 ± 0,5  
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Διαδικασία εφαρμογής 

Τρόπος εφαρμογής 
 

 

 

Προσθέστε το προϊόν στο νερό ανάμειξης στην προκαθορισμένη αναλογία 
αραίωσης. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το τσιμέντο στο νερό και στην 
συνέχεια τα αδρανή. Εναλλακτικά, προαναμείξτε τα ξηρά συστατικά μαζί και 
προσθέστε τα στο διάλυμα στην απαιτούμενη ποσότητα. Αναμίξτε με ηλεκτρικό 
ή εργοταξιακό αναμεικτήρα μέχρι να επιτύχετε την πλήρη  ομογενοποίηση  του 
μίγματος, επιθυμητής εργασιμότητας, χωρίς συσσωματώματα.   

 

Συνιστώμενες δοσολογίες Α. Κονιάματα μεγάλης ρευστότητας, πολύ υψηλών μηχανικών 
αντοχών και πολύ γρήγορης ξήρανσης 

 

Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM I 42,5 N 25 kg 

Άμμος μπετού 0/4 mm (στεγνή) 75 kg 

BAUMENT RAPID FLOW 1 – 2 L 

Νερό 7 – 9,5 L 

Ρευστότητα νωπού κονιάματος                                 
κατά ΕΝ 1015-3, χωρίς κτύπους  240 – 300 mm 

Καμπτική αντοχή 28 ημερών ≥ 14 N/mm2 

Θλιπτική αντοχή 28 ημερών ≥ 75  N/mm2 

Απομένουσα υγρασία ξηρού κονιάματος 
στους 23oC και 50% σχ. υγρασία μετα από 

 

• Πάχος εφαρμογής 40 mm  

• Πάχος εφαρμογής 80 mm 

 

4 ημέρες 

 

< 3 % 

< 4 % 

 

7 ημέρες 

 

< 2,5 % 

< 3,5 % 

 

Β. Κονιάματα μεσαίας ρευστότητας, υψηλών μηχανικών αντοχών  και 
γρήγορης ξήρανσης  

 

Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM I 42,5 N 25 kg 

Άμμος μπετού 0/4 mm (στεγνή) 100 kg 

BAUMENT RAPID FLOW 1 – 3 L 

Νερό 9 – 11 L 

Ρευστότητα νωπού κονιάματος                                 
κατά ΕΝ 1015-3  

170 – 250 mm 

Καμπτικη αντοχή 28 ημερών ≥ 12 N/mm2 

Θλιπτική αντοχή 28 ημερών ≥ 60  N/mm2 

http://www.novamix.gr/
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Απομένουσα υγρασία ξηρού κονιάματος 
στους 23oC και 50% σχ. υγρασία μετα από 
 

• Πάχος εφαρμογής 40 mm  

• Πάχος εφαρμογής 80 mm 

 

4 ημέρες 

 

< 3 % 

 

 

7 ημέρες 

 

< 2,5 % 

< 4 % 

 

 

Γ. Κονιάματα μεσαίας ρευστότητας, μεσαίων μηχανικών αντοχών και 
γρήγορης ξήρανσης 

 

Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM I 42,5 N 25 kg 

Άμμος μπετού 0/4 mm (στεγνή) 125 kg 

BAUMENT RAPID FLOW 1 – 2 L 

Νερό 11 – 12 L 

Ρευστότητα νωπού κονιάματος                                 
κατά ΕΝ 1015-3  

170 – 200 mm 

Καμπτικη αντοχή 28 ημερών ≥ 10 N/mm2 

Θλιπτική αντοχή 28 ημερών ≥ 45  N/mm2 

Απομένουσα υγρασία ξηρού κονιάματος 
στους 23oC και 50% σχ. υγρασία μετά από 
 

• Πάχος εφαρμογής 40 mm  

• Πάχος εφαρμογής 80 mm 

 

4 ημέρες 

 

< 3 % 

 

 

7 ημέρες 

 

< 2,5 % 

< 4 % 

 

Tα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές στους 23oC και 50% σχετική υγρασία 
χωρίς αερισμό. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

 

Τρόπος εφαρμογής 
 

 

 

Προσθέστε το προϊόν στο νερό ανάμειξης στην προκαθορισμένη αναλογία 
αραίωσης. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το τσιμέντο στο νερό και στην 
συνέχεια τα αδρανή. Εναλλακτικά, προαναμείξτε τα ξηρά συστατικά μαζί και 
προσθέστε τα στο διάλυμα στην απαιτούμενη ποσότητα. Αναμίξτε με ηλεκτρικό 
ή εργοταξιακό αναμεικτήρα μέχρι να επιτύχετε την πλήρη  ομογενοποίηση  του 
μίγματος, επιθυμητής εργασιμότητας, χωρίς συσσωματώματα.   
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Συστάσεις 
 

 

 

• Αναδεύστε καλά το υλικό πριν την χρήση 

• Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμές καταλληλότητας  
• Το BAUMENT RAPID FLOW δεν πρέπει να προστεθεί στο ξηρό τσιμέντο 

• Αρχικά πάντα να προσθέτετε  την ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού και εάν 
χρειάζεται επιπλέον, αυτή να την προσθέτετε στο τέλος της ανάμειξης 

• Το BAUMENT RAPID FLOW δεν συνδυάζεται με επιβρανδυτικά, αερακτικά /  
ρευστοποιητές ή αλλα πρόσμικτα  

• Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος 
χαμηλότερες από  +5°C και υψηλότερες από +35°C 

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία 
του κονιάματος είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν 
επικάλυψης 

 

Κατανάλωση Ανάλογα με το είδος του κονιάματος 1 – 3 L/25 kg τσιμέντο. 

 

 

Αποθήκευση Το BAUMENT RAPID FLOW παραμένει σταθερό για 12 μήνες  από την 
ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. 

 

Συσκευασία Δοχεία του 1, 5 και 20 λίτρων. 

 

Οδηγίες Ασφαλείας Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά  
και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  το οποίο περιέχει  οικολογικά, τοξικολογικά και 
άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 

 

Νομικές σημειώσεις Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται 
στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών 
μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω 
πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως 
ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.  
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η 
διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και 
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.  
Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή 
να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για 
συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε 
ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων 
πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο 
χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση 
του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, 
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συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων 
του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο 
αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση 
προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται 
και απαντώνται, μόνο γραπτώς. 
Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων 

που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να 
ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του 
προϊόντος που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

1518/Δ 

ISO 14001:2015 270/Π 

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΒΕΕ 

Παπανικολή  40 

Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα 

T +30 210 68 93 953 

F +30 210 68 94 571 

novamix@novamix.gr

http://www.novamix.gr/

