
Wstępnie zmieszana, gotowa do użycia  
zaprawa cementowa, do wykonywania  

szybkoschnących podkładów (4 dni)

Szybka posadzka

KLASYFIKACJA WG NORMY PN-EN 13813
Szybka posadzka BUILDFIX jest szybkoschnącą za-
prawą cementową o normalnym czasie wiązania i kontro-
lowanym skurczu,  klasyfikowaną jako CT - C30 - F6.

ZAKRES STOSOWANIA
Wykonywanie podkładów pływających o grubości od 
40 do 60 mm, przed montażem posadzek drewnianych, 
wykładzin dywanowych, z PVC lub linoleum, płytek ce-
ramicznych, kamienia naturalnego oraz innych wykładzin 
podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz, gdy szczególnie 
ważny jest szybki czas wykonania prac.

Przykłady zastosowania
–  Wykonanie szybkoschnących podkładów:

-  które można obciążyć ruchem pieszym już po 12 go-
dzinach;

-  na których już po 24 godzinach można montować płyt-
ki ceramiczne;

-  na których już po 2 dniach można montować kamień 
naturalny;

-  na których można montować parkiet oraz wykładziny 
gumowe, PVC, linoleum itp. już po 4 dniach.

–  Naprawa i uzupełnianie posadzek w miejscach, gdzie 
występuje ciągły, intensywny ruch (sklepy, biura, miesz-
kania, itp.).

–  Wykonywanie podkładów z wbudowanym ogrzewaniem 
podłogowym.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Szybka posadzka BUILDFIX jest gotową do użycia 
zaprawą cementową, o normalnym czasie wiązania i kon-
trolowanym skurczu. Ma postać suchej mieszanki, w któ-
rej skład wchodzą specjalne spoiwa i wyselekcjonowane 

kruszywa o ściśle dobranych frakcjach. Po wymieszaniu 
z wodą w określonych proporcjach zaprawa jest gotowa 
do użycia. Przygotowanie zaprawy przy użyciu Szybkiej 
posadzki BUILDFIX zapobiega błędom popełnianym 
w trakcie dodawania nieodpowiednich ilości spoiwa oraz 
doboru niewłaściwego kruszywa, które wywierają istotny 
wpływ na końcowe parametry posadzki. Szybka po-
sadzka BUILDFIX to idealne rozwiązanie w przypadku 
problemów z pozyskaniem odpowiedniego kruszywa lub 
gdy transport tradycyjnych materiałów na budowę jest 
utrudniony. Szybka posadzka BUILDFIX charakteryzu-
je się bardzo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na 
szybki montaż okładzin.



ZALECENIA
–  Przed zastosowaniem w miejscach, gdzie istnieje moż-

liwość podciągania wilgoci z podłoża, należy wcześniej 
wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej;

–  Nie mieszać z innymi spoiwami i  kruszywami;
–  Mieszać z dokładnie odmierzoną, zalecaną ilością wody;
–  Nie dodawać wody do zaprawy, która zaczęła już wiązać;
–  Nie zwilżać wodą powierzchni posadzki wykonanej przy 

pomocy zaprawy;
–  Po wykonaniu powierzchnię posadzki przykryć folią ma-

larską na 24 godziny, w celu zabezpieczenia przed zbyt 
szybkim odparowaniem wilgoci.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Podkłady z Szybkiej posadzki BUILDFIX można wy-
konywać na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach 
występujących w budownictwie, pod warunkiem, że są 
mocne, trwałe i stabilne. Na podłożu należy rozłożyć ar-
kusze gładkiej folii polietylenowej, które powinny tworzyć 
gładką warstwę poślizgową między podłożem a wykony-
wanym podkładem.

Przygotowanie mieszanki
Szybka posadzka BUILDFIX może być mieszana z 
wodą w następujący sposób:
–  w betoniarce standardowej;
–  w betonowozie;
–  odśrodkowo;
–  rotacyjnie;
–  przy pomocy automatycznych pomp ciśnieniowych.
Proporcje mieszania powinny wynosić 1,5 -1,7 I wody 
na 25 kg suchej zaprawy. Mieszanie powinno trwać 
przez około 5-10 minut. Nie należy dodawać większej 
ilości wody, ponieważ może to osłabić końcową wytrzy-
małość posadzki. Mieszanka powinna mieć konsysten-
cję „wilgotnej ziemi”. Równomiernie rozłożoną warstwę 
zaprawy należy zagęścić i wygładzić tak, aby uzyskać 
gładką i zwartą powierzchnię. Nie należy zraszać pod-
kładu podczas procesu zagęszczania i zacierania. Tak 
przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu około 
60 minut.

Wykonanie podkładu
Podkłady wykonane z zaprawy Szybka posadzka  
BUILDFIX wykonuje się na rozłożonej folii polietyleno-
wej, tworzącej gładką warstwę oddzielającą (poślizgową) 
i izolacyjną między podłożem a wykonywanym podkła-
dem. Układanie podkładu należy prowadzić warstwami 
o jednakowej grubości. Wymieszaną zaprawę Szybka 
posadzka BUILDFIX należy nanieść na podłoże i wy-
równywać przy użyciu łat poziomujących, a następnie  
zagęścić. Grubość warstwy powinna wynosić od 40 do 
60 mm. W przypadku dużych powierzchni zaleca się 
przygotowanie pasów poziomujących przed naniesie-
niem zaprawy. Powierzchnię zatrzeć w celu uzyskania 
wymaganego wykończenia. W przypadku wykonywania 
podkładu z ogrzewaniem podłogowym należy zastoso-
wać dodatkowe zbrojenie z lekkiej siatki stalowej. War-
stwa zaprawy nad przewodami grzejnymi nie powinna 
mieć grubości mniejszej niż 2,5 cm. Wzdłuż ścian i wokół 
słupów, kolumn itp. zaleca się utworzenie 1 cm dylatacji 
przy pomocy elastycznego materiału. Jeśli wykonywanie 
podkładu zostanie przerwane poza przerwami dylatacyj-
nymi, należy zazbroić łączenia podkładu umieszczając w 
tym miejscu stalowe pręty o średnicy 3-6 mm i długości 
20-30 cm. Odległość pomiędzy prętami powinna wyno-
sić od 20 do 30 cm.

DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Właściwości zgodne z normą: PN-EN 13813 jako CT-C30-F6
WŁAŚCIWOŚCI SUCHEJ MIESZANKI

Postać:
sucha, mieszanka z dodatkiem 
kruszywa o zróżnicowanej 
frakcji 

Kolor: szary
Gęstość objętościowa: 1,5 g/cm3

Zawartość ciał stałych: 100%

EMICODE:
EC1PlUs R – bardzo niska  
emisja lotnych związków  
organicznych

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY

Proporcje mieszania: 1,5 - 1,7 I wody na 25 kg  
Szybkiej posadzki BUILDFIX.

Gęstość objętościowa zaprawy: 2,00÷2,20 g/cm3

Czas mieszania: 5 – 10 minut
Maksymalny czas użytkowania: około 60 minut
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godzinach
Montaż okładzin:
- ceramicznych:
- z kamienia naturalnego:
-  gumowych, parkietu, PVC, 

linoleum

- po 24 godzinach
- po 2 dniach
- po 4 dniach

Odporność na wilgotność: doskonała
Odporność na starzenie: doskonała
Odporność na rozpuszczalniki 
i oleje: doskonała

Odporność na kwasy i alkalia: słaba
Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
Elastyczność: nie
Wytrzymałość na ściskanie i 
na zginanie oraz na poziom 
wilgotności resztkowej:
– po 1 dniu:
– po 4 dniach:
– po 7 dniach:
– po 28 dniach:

na  
ściskanie
N/mm2

na  
zginanie
N/mm2

Wilgotność 
resztkowa

8 
5 
22 
30

3 
4 
5 
6

< 3,5% 
< 2,0% 

- 
-

Reakcja na ogień: A1fl

MIERZENIE WILGOTNOŚCI PODŁOŻA
Do pomiaru wilgotności resztkowej podkładu zaleca się 
stosowanie higrometru karbidowego, który pozwala na 
bardzo dokładny pomiar wilgotności. Higrometry elektro-
niczne wskazują jedynie przybliżoną wartość wilgotności i 
pomagają jedynie we wstępnej fazie oceny stanu podłoża. 
Pomiar wilgotności wykonanego podkładu należy wyko-
nać każdorazowo w sytuacji, gdy materiał będzie cecho-
wała duża wrażliwość na wilgoć (np. parkiet).

CZYSZCZENIE
Gdy Szybka posadzka BUILDFIX jest świeża można 
ją zmywać z narzędzi wodą. stwardniałą zaprawę można 
usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE
Zużycie Szybkiej posadzki BUILDFIX wynosi 18-20 
kg/m2 na 1 cm grubości warstwy w zależności od zagęsz-
czenia.

OPAKOWANIA
Szybka posadzka BUILDFIX jest dostępna w 25 kg 
workach.

PRZECHOWYWANIE
Szybką posadzkę BUILDFIX należy przechowywać 
przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych opakowa-
niach i w suchym miejscu.

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



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Szybka posadzka BUILDFIX. Produkt drażniący; 
zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi 
wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. 
Działa drażniąco na oczy. 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


