
Szybkoschnąca masa samopoziomująca 
do wyrównywania podłoży, 

charakteryzująca się bardzo niską emisją 
lotnych substancji organicznych (VOC)

Masa samopoziomująca
pod parkiet i panele

ZGODNY Z NORMĄ EUROPEJSKĄ

C30-F7
A2  -s1fl

KLASYFIKACJA WG NORMY PN-EN 13813
Masa samopoziomująca BUILDFIX jest samopozio-

mującą masą szpachlową na bazie cementu, klasyfi kowa-

ną jako CT - C30 – F7.

ZAKRES STOSOWANIA
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX jest przeznaczona do wyrównywania i wygła-

dzania powierzchni w warstwach o grubości od 3 do 10 

mm, przed układaniem wszelkich pokryć podłogowych. 

Dzięki swoim doskonałym właściwościom nadaje się do 

stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wy-

trzymałość na intensywny ruch i inne obciążenia np. krzeseł 

na kółkach oraz na powierzchnie zarówno nowe jak i wcze-

śniej użytkowane, znajdujące się wewnątrz budynków np. 

mieszkania, urzędy, szpitale, obiekty komercyjne itd.

Przykłady zastosowania
Wyrównywanie i wygładzanie:

–  odpowiednio przygotowanych podłoży betonowych i 

podkładów cementowych;

–  gotowych podkładów MAPEI np. Szybka posadzka 
BUILDFIX, Topcem Pronto;

–  odpowiednio przygotowanych podłoży anhydrytowych i 

magnezjowych;

–  podkładów z ogrzewaniem podłogowym;

–  istniejących posadzek ceramicznych po uprzednim ich 

zagruntowaniu preparatem Eco Prim T, Eco Prim 
Grip lub Mapeprim 1K.

Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX może być stosowana pod następujące rodzaje 

okładzin:

–  parkiet, panele i inne posadzki drewniane;

–  elastyczne wykładziny podłogowe: PVC, linoleum, ko-

rek, guma;

–  wykładziny dywanowe i inne wykładziny tekstylne;

–  okładziny z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX jest proszkową zaprawą, o szarej barwie, która 

składa się z szybkowiążących cementów, wyselekcjono-

wanych kruszyw oraz specjalnie dobranych dodatków i 

żywic. Po wymieszaniu z wodą staje się jednorodną masą 

o doskonałym rozpływie, łatwą do nakładania i rozpro-



wadzania, o wysokiej przyczepności do podłoża i bardzo 

krótkim czasie schnięcia. Twardnieje bezskurczowo i bez  

spękań powierzchni. Po całkowitym związaniu osiąga 

bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz dosko-

nałą odporność na ścieranie i wgniecenia. Niezależnie od 

grubości warstwy masy można po niej chodzić już po 3 

godzinach (w temp. +23°C), a po ok. 12 godzinach monto-

wać wykładziny podłogowe. Przed układaniem posadzek 

drewnianych zaleca się odczekanie 24 godzin. Masa sa-
mopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX 

charakteryzuje się bardzo niską emisją lotnych związków 

organicznych, przez co jest całkowicie nieszkodliwa dla 

zdrowia zarówno wykonawców, jak i ostatecznych użyt-

kowników pomieszczeń, w których jest stosowana. Masa 
samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX 

może być nakładana za pomocą automatycznej pompy 

ciśnieniowej, na odległość nawet ponad 100 m.

ZALECENIA
–  Do zaprawy, która już zaczęła wiązać nie dodawać wody;

–  Do zaprawy nie dodawać wapna, cementu ani gipsu;

–  Nie stosować zaprawy na zewnątrz pomieszczeń;

–  Nie stosować zaprawy na podłożach, które nie są zabez-

pieczone przed podciąganiem wilgoci;

–  W przypadku, gdy nakładana jest w dodatkowa warstwa 

masy, poprzednia musi być całkowicie sucha i zagrun-

towana odpowiednim preparatem;

–  Nie stosować produktu w temperaturach poniżej +5ºC;

–  Zaprawę stosować w warstwach o grubości od 3 mm 

do 10 mm.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, mocne i pozbawione kurzu, 

olejów, tłuszczu, powłok malarskich, gipsu oraz luźno 

związanych części, które mogą obniżyć przyczepność 

masy do podłoża. Słabe podłoża cementowe należy 

usunąć lub wzmocnić odpowiednim preparatem. Rysy i 

pęknięcia powinny być naprawione odpowiednim prepa-

ratem tj. np.: Eporip lub Eporip Turbo. W zależności 

od stopnia chłonności, podłoże  należy wcześniej zagrun-

tować preparatem Primer G rozcieńczonym z wodą w 

odpowiednich proporcjach. Wilgotność końcowa podkła-

dów anhydrytowych nie powinna przekraczać 0,5% a ich 

powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona i zagrun-

towana. W przypadku podkładów cementowych przezna-

czonych do wyrównania Masą samopoziomującą pod 
parkiet i panele BUILDFIX, ich wilgotność bezpośred-

nio przed wylaniem masy nie powinna przekraczać 2%.

Przygotowanie masy
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX powinna być wymieszana z czystą, zimną 

wodą do uzyskania jednolitej masy bez grudek, przy uży-

ciu mieszadła wolnoobrotowego. Po upływie 2 - 3 minut 

zaprawę należy ponownie wymieszać. Do rozrobienia 23 

kg worka masy należy użyć  5,75 - 6,0 litrów wody. Masa 
samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX 

zachowuje swoją przydatność do użycia przez (20 - 30 

minut w temperaturze +23ºC) od momentu jej przygoto-

wania.

Nanoszenie masy
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX powinna być wylewana na podłoże w jednej 

warstwie i rozprowadzana dużą metalową pacą lub raklą, 

trzymaną pod odpowiednim kątem, tak aby uzyskać wy-

maganą grubość warstwy w określonym przez producen-

DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Właściwości zgodne z normą: PN-EN 13813:2003 jako CT-C30-F7

WŁAŚCIWOŚCI SUCHEJ MIESZANKI
Konsystencja: drobnoziarnisty proszek 
Gęstość objętościowa: 1,3 (g/cm3)
Zawartość ciał stałych: 100%

Przechowywanie:
12 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach, 
w suchym miejscu.

Szkodliwość wg dyrektywy 
1999/45/WE:

brak
Przed użyciem zapoznać się 
z punktem „Środki ostrożności 
bezpieczeństwa” oraz opisem 
na opakowaniu 
i z kartą charakterystyki.

EMICODE:
EC1 R – bardzo niska emisja
lotnych związków
organicznych

Kod celny: 3824 50 90

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY

Proporcje mieszania:

na 100 części Masy 
samopoziomującej pod 
parkiet i panele BUILDFIX 
25-26 części wody.

Grubość warstwy: od 3 do 10 mm
Zdolności samopoziomowania: tak
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,95÷2,05 (g/cm3)
pH zaprawy: około 12
Maksymalny czas użytkowania: około 20-30 minut
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas wiązania: 45-60 minut
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach

Czas oczekiwania przed 
układaniem posadzek:

24 godz. w przypadku 
posadzek drewnianych, inne 
mogą być montowane
już po 12 godzinach

Ogrzewanie podłogowe: nadaje się
Odporność na obciążenia 
krzesłami na kółkach:

tak

Oznaczanie wytrzymałości 
wg normy PN-EN 1348:

– po 1 dniu:
– po 3 dniach:
– po 7 dniach:
– po 28 dniach:

na 
ściskanie
(N/mm2)

na 
zginanie
(N/mm2)

Twardość
Brinella

≥12,0
≥17,0
≥22,0
≥30,0

≥3,0
≥4,0
≥5,0
≥7,0

55
70
80
100

Odporność na ścieranie mie-
rzona aparatem TABER (koło 
ścierne H22 - 550 g - 200 ob-
rotów) wyrażona utratą masy:
– po 7 dniach:
– po 28 dniach:

2,8 (g)
2,3 (g)

Reakcja na ogień A2fl -s1

ta przedziale, od 3 do 10 mm. Masa samopoziomująca 
pod parkiet i panele BUILDFIX może być również na-

noszona przy użyciu pompy do zapraw. Dzięki wysokiej 

zdolności do samopoziomowania masa umożliwia szybkie 

i dokładne zniwelowanie wszelkich nierówności podłoża. 

Jeżeli konieczne jest wykonanie drugiej warstwy, powin-

no się ją nanieść od razu, gdy poprzednia stwardnieje (po 

ok. 3 godzinach w +23°C) lub po całkowitym wyschnięciu 

(min. 24 h) po uprzednim zagruntowaniu jej odpowiednim 

preparatem.

Wykonywanie posadzek
Na wykonanej warstwie Masy samopoziomującej pod 
parkiet i panele BUILDFIX można układać elastyczne 

i dywanowe wykładziny podłogowe oraz okładziny z pły-

tek ceramicznych już po 12 godzinach (w temperaturze 

+23°C). W przypadku układania posadzek drewnianych, 

czas oczekiwania przed ich montażem powinien wynosić 

co najmniej 24 godziny. Przed przystąpieniem do montażu 



drewna należy sprawdzić wilgotność wykonanej warstwy 

i każdorazowo zastosować się do zaleceń producenta 

okładziny dotyczącego przygotowania i parametrów pod-

łoża.

CZYSZCZENIE
Gdy Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX jest świeża można ją zmywać z narzędzi wodą. 

Stwardniałą masę można usuwać tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE
1,6 kg/m2 na mm grubości.

OPAKOWANIA
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX jest dostępna w 23 kg workach.

PRZECHOWYWANIE
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX może być przechowywana przez 12 miesię-

cy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym 

miejscu. Po upływie tego czasu wiązanie będzie trwało 

dłużej, ale ostateczne własności wyrobu nie ulegną zmia-

nie.

Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 
1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Masa samopoziomująca pod parkiet i panele 
BUILDFIX zawiera cement, który w kontakcie z potem lub 

innymi wydzielinami ciała, może wywoływać drażniącą re-

akcję alkaliczną lub reakcję alergiczną u osób wrażliwych 

na składniki preparatu. Należy używać rękawic i okularów 

ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne 

wskazówki. Niezależne od nas warunki pracy i różnorod-

ność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wyni-

kające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane 

jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela 

gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich pro-

duktów.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie 

oraz na stronach: www.mapei.pl oraz www.mapei.com

Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska.
Ponad 150 produktów Mapei pomaga projektantom i wykonawcom
innowacyjnych projektów zdobyć punkty niezbędne do uzyskania
certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
wydawanego przez U.S. GREEN Building Council.


