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Бързовтвърдяващ бетон за 

замонолитване 

 
Суха циментова смес за бързо 

замонолитване 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
  

BAUBETON RAPID FIX е сух разтвор на 

основата на бързосвързващ цимент и инертни 

материали, предназначен за замонолитване в 

земята на метални, бетонови или дървени 

колове, стълбове и други елементи. Материалът 

се характеризира с изключително кратки 

срокове на свързване, високи якостни свойства и 

лесно нанасяне. BAUBETON RAPID FIX е особено 

подходящ за бърз монтаж на огради, парапети, 

паркинг колчета, люлки, пилони за знамена и 

много други.  

 

СВОЙСТВА 
 

 бързовтвърдяващ 

 лесен за нанасяне 

 заводски произведен 

 високи якостни свойства 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
  

Преди започване на работа с BAUBETON 

RAPID FIX трябва да се уверим, че основата 

(почвата) е здрава и незамръзнала, без ронливи 

и нездрави участъци, почистена от коренища, 

растения и други органични остатъци.  

 

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА 
   

Изкопава се фундаментна яма и се 

поставя елементът, който трябва да се 

замонолити. Препоръчително е стените на ямата 

да се навлажнят и да бъдат на около 15 см 

разстояние от елемента. Сухият материал се 

изсипва на дъното, оформяйки слой от 15 см. 

След това се напоява равномерно с вода (от 3,5 

до 4 л за 30 кг), като едновременно с това се 

разбърква с мистрия или малка лопатка. Накрая 

се заглажда, изчаква се около 1 минута, след 

което операцията може да бъде изпълнена 

отново до достигане на желаното ниво на 

запълване. 

 

 

 

 

  
 

 

Времето за свързване на BAUBETON RAPID 

FIX е от 3 до 5 минути, при максимум 4 литра 

вода на 30 кг суха смес и в зависимост от 

температурата и влажността на въздуха. 

Готовността му за леки натоварвания е след 

около 30 минути, а за тежки след около 24 часа. 

Прясно положеният бетон трябва да се 

предпази от студ, проливен дъжд, и силен вятър 

поне 4-5 часа.  

 

РАЗХОД 
 

 1 опаковка BAUBETON RAPID FIX за фунда-

ментна яма с диаметър 30 см и дълбо-

чина 30 см  

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА 
 

 кофа 

 мистрия 

 лопатка 

 

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА 
 

Минималната денонощна температура 

на въздуха и основата да не бъде по-ниска от 

+5˚C, а максималната – не по-висока от +30˚C. 

Не се препоръчва полагане на BAUBETON 

RAPID FIX при силен вятър и дъжд.  

 

ФОРМА НА ДОСТАВКА 
  

Суха смес в хартиени торби по 30 кг. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ 
  

Характеристиките и техническите данни 

на продукта, посочени в тази технологична 

карта, са определени при стандартна 

температура (20˚C) и относителна влажност на 

въздуха (50%). При други климатични условия 

технологичното време за някои от посочените по-

горе процеси е възможно да се скъси или 

удължи.  

Информацията за продукта се базира на 

практическия опит на производителя и на 

техническите изпитания в специализирани 

лаборатории. 

 

 

 

 

Не се препоръчва към разтвора да се 

прибавят цимент, пясък и други строителни 

материали, тъй като това ще доведе до промяна 

в експлотационните показатели и влошаване на 

качеството. 

Всички предупреждения и препоръки за 

безопасност относно BAUBETON RAPID FIX могат 

да бъдат проверени в Информационния лист за 

безопасност на продукта. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 
  

12 месеца в оригинално запечатана 

опаковка на сухо и проветриво място. 

Препоръчва се съхранение върху палети. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Цвят сив 

Форма (агрегатно състояние) суха смес 

Основа цимент и инертни материали 

Време за свързване около 5 минути 

Готовност за леки натоварвания след 30 минути 

Готовност за тежки натоварвания след 24 часа 

 

 

 
Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на 

влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът 

се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, 

включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.
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