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Baumit NivoFix 
Kлейова суміш Бауміт НівоФікс 
 

 

 

Матеріал: Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для приклеювання фасадних 
теплоізоляційних плит. Зручна у використанні, екологічно безпечна. Відповідає групі 
Ц.1.ЗК5 згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-126:2011. 

Застосування: Призначена для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит з мінеральної вати і 
пінополістиролу. Не застосовується для шпаклювання або улаштування гідрозахисного 
армуючого шару. Застосовується зовні і всередині будівель. 

Основа: Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, 
очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати 
вимогам СНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. 
Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням вирівнюючої ремонтної суміші 
Baumacol Preciso. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним 
способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit SanierLosung. 
 

Спосіб застосування: Замішування: 25 кг сухої суміші NivoFix засипати в ємність з 5,3-5,5 літрами чистої 

води, перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної без 
грудок маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати. 
У приготований клейовий розчин не додавати воду та інші матеріали. 
Завжди замішувати весь вміст мішка. 
Для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит: Нерівності понад 10 мм слід 
попередньо вирівняти обштукатурюванням поверхні (наприклад, штукатурною 
сумішшю Baumit MPA-35). У разі якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова 
суміш наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по периметру 
суцільною безперервною смугою шириною близько 50 мм і додатково у вигляді 
окремих клейових крапок (не менше трьох) посередині плити. Площа приклеювання 
повинна складати не менше 40% від площі плити. Якщо поверхня стіни не має 
відхилень, то клейовий розчин наносити суцільним способом по всій поверхні 
теплоізоляційної плити за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців 10х10 мм 
(для плит з мінеральної вати - лише суцільний спосіб нанесення). Перед нанесенням 
клейового розчину на плиту з мінеральної вати обов'язково провести його втирання у 
волокна плити. Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейовим 
розчином. Закріплення плит дюбелями виконати через 24 години. 
  

Вказівки з безпеки: При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуйтесь вимог «Технологічних карт 
Baumit», ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а також загальнобудівельних правил безпеки. 

Загальні вказівки: Не працювати при температурі нижче + 5°С і вище + 30°С, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для 
усунення впливу вказаних чинників. 
Технічні характеристики викладені при температурі +20°С і відносній вологості повітря 
60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися. 

Технічні дані:  

Зернистість, не більше:                                             
Коефіцієнт теплопровідності:                                    
Витрати води, приблизно:                                          
Міцність зчеплення з основою, не менше 
Термін придатності розчинової суміші, не 
менше:   
Витрата матеріалу на підготовлені поверхні: 
для приклеювання плит утеплювачів, 
приблизно:   

0,63 мм 
0,8 Вт/(м·K) 
5,3-5,5 літрів/25 кг сухої суміші:  
0,6 МПа 
 
120 хв.  
 
 
4-5 кг/ м

2
 

Зберігання: У сухому місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців. 
 
 

 
Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у 

відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці 

рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. 

Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням. 

 


