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SOLIDONE FLUIDO 

Саморазливен - Бързо втвърдяващ се разтвор на циментова основа за подови 
замазки с течна консистенция 
 
• За стандартни или плаващи замазки с дебелина от 0,8 до 8 мм  
• Течлив   
• За всякакъв вид подове  
• Проходим след 24 часа*  
• Готов за полагане на плочки след 4 дни*  
• За замазки над подови отопления  
• Лесен за полагане и икономичен благодарение на течливата си 

консистенция  
• Дълго отворено време за работа (60 минути*), позволява полагане и без 

помпа   
• За вътрешна употреба  
•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
SOLIDONE FLUIDO е смес от специални цименти, синтетични добавки и 
подбрани агрегати за приготвяне на замазка, без свиване, класифицирана 
съгласно EN 13813, като CT C30 – F5 A1 fl. Благодарение на състава си, 
приготвена на работното място с вода, тя се превръща в течен маса и 
позволява бързото и безопасно изграждане на плаващи замазки (дори 
нагряти) от 0,8 до 8 сантиметра дебелина, подходяща за полагане на 
керамични плочки след само 4 дни* и дървени и еластични подове след 
само 20 * дни, с малко усилия. Важни характеристики са липсата на 
пукнатини, дори когато се прилага с различна дебелина (за отоплителни 
системи). Също така е много изгодно да се използва като саморазливна 
замазка от 8 мм до 8 см дебелина. Важни характеристики са липсата на 
дупки и пукнатини, дори при прилагане на различна дебелина. Може да се 
смесва с традиционни смесителни машини / помпи или циментен смесител. 
Лек трафик след 14 часа * и готова за полагане на керамични покрития 
след 4 дни *.    
* при 23°C и 50% относителна влажност,за замазка с дебелина 5-6 мм.  
 
CONTRACT ITEM SPECIFICATIONS: The cementitious screeds will be created with a 

premixaed product, rapid drying and controlled shrinkage, easy for coating with 

ceramic floors after only 4 days and wooden floors after 20* days, classified according 

to EN 13813 as CT C30-F5 A1 fl, as SOLIDONE FLUIDO by Benfer s.r.l.  
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Освен за стандартни или нагрети замазки, също така приложима за обновяване на 
стари керамични или естествени каменни подове, за промишлени среди подложени на 
интензивен трафик.  
 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 
Основата трябва да бъде твърда и неподложена на движение, с изключение на 
еластични трептения и вибрации, характерни за конструкцията. Фазата на свиване 
трябва да е приключила и трябва да е идеално суха, чиста и без масла. Избягвайте 
използването върху основи подложени на проникване на влага. Стандартна замазка 
трябва да има минимална дебелина минимум 3 cm и максимум 8 cm, като изисква 
превантивно нанасяне на свързващ разтвор, приготвен чрез внимателно смесване на 
SOLIDONE FLUIDO с CEMLATEX 600 в равни обемни части. В случай на нанасяне като 
тънък слой саморазливна замазка, като се започне от 8 mm дебелина, продуктът трябва 
да се положи върху мокър слой грунд STARPRIM. Върху основи от гипс или анхидрит 
превантивно се нанасят два слоя от BENFERPRIM или STARPRIM. 
В промишлени среди или където е необходимо, и обикновено при дълбочина над 3,5 см, 
използвайте електрозаварена мрежа в замазката и поставете дилатационни фуги, 
където е необходимо. Плаващата замазка трябва да има минимална дебелина от 4 см и 
трябва да бъде разделена, като се използват подходящо дебели листове от 
полиетилен, припокриващи се поне 30 см, и обърнати към стените поне с 10 см, като по 
този начин се образува парова бариера. В случай, че замазката трябва да включва 
отоплителни елементи е необходимо общата дълбочина да е най-малко 6 см и най-
малко 3 см над тръбите. След това тръбите, които се покриват със замазката, трябва да 
бъдат защитени с гъвкава метална решетка. Винаги предвиждайте изработването на 
периметърна фуга от свиваем материал с дълбочина най-малко 8-10 мм.  
 

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА: 

SOLIDONE FLUIDO може да се разбърква с традиционни миксери / помпи или 

циментов смесител. Разбъркайте старателно една торба от 25 кг SOLIDONE FLUIDO 

с 3,75 - 4 литра вода, като използвате подходящ механичен миксер за поне 3-5 

минути, докато сместа придобие консистенция, подобна на влажна почва. Спазвайте 

дозировката тъй като излишъкът от вода може да причини намалена повърхностна 

устойчивост на замазката. 
 

ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА: 

Разтворът трябва да се използва за 60 * минути след смесване със същата техника, 

която се използва за обикновена замазка. След като изравнителните граници са 

подготвени, сместа трябва да се нанесе хомогенно и да се изравни с подходящи 

инструменти. Много е важно слоят замазка, нанесен върху тръби, да не е по-нисък 

от 3 сантиметра и да е поставена метална решетка с цинково покритие. Поставете 

дилатационни фуги, където е необходимо и когато проектът има нужда от тях. Те са 

необходими в райони с повърхност над 40 м2 и в близост до вратите. Избягвайте 

прилагането в райони със силни въздушни течения колкото е възможно повече, 

както и при наличие на температури на замръзване. 

ПЪЛНА ГОТОВНОСТ: 

Приблизително 14 часа * след полагане на замазката тя е проходима. Полагането на 

керамични покрития (остатъчна влажност <4%) може да се извърши след 4 * дни. 

Покрития от мрамор и естествен камък (остатъчна влажност <3%) след 8-10 дни *, с 

помощта на лепила от BENFERFLEX.  
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Във всички случаи е задължително да се провери нивото на остатъчна влажност в 

замазката с помощта на карбиден хигрометър, преди да се пристъпи към полагане 

на крайните покрития. 

Измерването на нивото на остатъчна влажност в замазката SOLIDONE FLUIDO 

трябва да се извърши с карбиден хигрометър в няколко различни области на на 

замазката с отчитане след най-малко 2 минути от счупването на флакона. 

Нормалните електрически хигрометри не винаги дават надеждни резултати в тези 

случаи. 

Електрическият хигрометър (много подходящ за измерване на нивата на влажност в 

дървени подове) измерва влажността в замазката чрез нейната електрическа 

проводимост и поради това се влияе от много различни параметри, като например 

наличието на метална мрежа, тръби, високо съдържание на физиологичен разтвор и 

други специални добавки, хигроскопични материали и вода, която е полу-

трансформирана в стабилни соли, които не са вредни за самия монтаж. 

Същата вода се открива и от карбидния хигрометър, но само след период на 

изчакване повече от 2 минути, например 30 минути. 

 

* при 23 ° C и 50% относителна влажност. Данните се отнасят за плаваща замазка с дебелина 5-6 см, 

положена във вентилирана зона. 

 

СЪВЕТИ: 

• Не използвайте върху основи, които са подложени на проникване на влага, 

без да осигурите адекватна бариера. 

• Не прилагайте върху анхидритни или гипсови основи, без преди това да сте 

нанесли превантивно два слоя от BENFERPRIM или STARPRIM. 

• Никога не добавяйте вода когато започне да стяга. 

• За замазка с дълбочина повече от 4 см, винаги се препоръчва превантивно да 

се използва слой от полиетиленови листове като разделителна и парна бариера, 

тъй като това ще подобри качеството на нанасяне, като възпрепятства влажността, 

проникваща от основата. 

• Монтирайте дилатационни фуги когато това е необходимо. 

• Във всички случаи е задължително да се провери нивото на остатъчна 

влажност в замазката с помощта на карбиден хигрометър, преди да се пристъпи към 

полагането на дървени или еластични подове (вж. ПЪЛНА ГОТОВНОСТ). 
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ПОЧИСТВАНЕ: Използвайте вода за почистване на инструментите 
РАЗХОД: Консумацията на SOLIDONE FLUIDO е 16-17 kg/m² за всеки сантиметър 
дебелина. 
ОПАКОВКА: SOLIDONE FLUIDO е опакован в торби по 25 kg и 1200 kg на стандартен 
европалет. 
СЪХРАНЕНИЕ: В оригиналната опаковка на сухо и хладно място. 
ГОДНОСТ: 12 месеца от датата на опаковката.  
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 
 

Класификация EN 13813: 
 CT C30 – F5 A1 fl 

Основа:  Предварително подготвен прах 

Цвят:  Сив  

Съхранение: 
 12 месеца в оригиналната опаковка на сухо и хладно 

място 

Опасност от токсичност: 
 Възможна реакция с очите и кожата поради 

съдържанието на цимент 
  Запалим:  Не  

Обемно тегло - суха:  1.500 kg/m³ 

Съотношение на смесване:  3.75 - 4 литра вода за 25 kg торба 

Време за смесване:  3-5 минути 

Консистенция:  Течлива  

Обемно тегло - смесена:  1900 kg/m³ 

Работна температура:  От + 5°C до + 35°C 

Отворено време за работа:  60 минути 

Минимална / Максимална дебелина:  От 0,8 cm до 8 cm 

Максимална едрина:  4 mm 

Проходима след:  14 часа 

Полагане на плочки:  След 4 дни (остатъчна влажност <6%) 

Полагане на мрамор и естествен камък:  След 8 - 10 дни (остатъчна влажност <3%) 

Полагане на дърво и еластични покрития:  След 20 дни* (остатъчна влажност <2%) 

Крайна якост:  28 дни 

Сила на компресия след   

24 часа, 7 и 28 дни:     4 N/mm², 10 N/mm², 30 N/mm² 

Сила на гъвкавост след 24 часа, 7 и 28 
дни: 

 
2 N/mm², 3 N/mm², 5 N/mm² 

Температурна устойчивост:  От -30°C до +90°C 

   
 
* при 23 ° C и 50% относителна влажност. Данните се отнасят до плаваща замазка с дебелина 5-6 см, 
положена във вентилирана зона. 
 

 

ВАЖНО: Информацията, дадена в тази таблица, се основава само на нашия най-

добър опит и е ориентировъчна. При всички случаи тя трябва да бъде проверена от 

крайния потребител, който поема всички задължения, произтичащи от използването 

на продукта.  
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