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Mőszaki Lap  
 

Baumit Alfa 2000 
(Baumit Alpha 2000)  

 
 

A termék: 
 

Gyárilag kevert, kalciumszulfát önterülı esztrich, géppel történı bedolgozásra, 
az ÖNORM B 2232 / EN 13813 valamennyi követelményeinek megfelel. 
 

Összetétel: 
 

Kálcium-szulfát kötıanyag bázis, mészkı, cement, adalékszerek. 
 

Felhasználás: 
 

Úsztatott, csúsztatott, vagy kötıesztrich formában és padlófőtésnél további 
adalékok hozzáadása nélkül alkalmazható. 
Nedves üzemő helyiségek aljzataként nem alkalmazható (garázsok, üzemi 
zuhanyzók, mosókonyhák, uszodák, stb.). 
 

Mőszaki adatok: 
 

Maximális szemnagyság: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): 
Hıvezetési tényezı: 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 
Száraz sőrőség: 
Vízszükséglet: 
Tágulás: 
Zsugorodás: 
Anyagszükséglet: 
Szilárdsági osztály: 
Keverıvíz szükséglet: 
 

4 mm 
≥ 20 N/mm2 
≥ 4 N/mm2 
1,4 W/mK 
20 
2000 kg / m3 
16% 
≤ 0,1 mm/m 
≤ 0,1 mm/m 
18-19 kg / m2 / cm 
CA-C20-F4 MSZ EN 13813 szerint 
6 l 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható. 
 

Minıség: 
 

ÉMI Építıipari Mőszaki engedély száma: M-4008/1/2007 
Típusvizsgálat száma: D/09/CA/120 és A/09/CA/120 
 

Kiszerelés: 
 

40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva) 
vagy silóban. 
 

Feldolgozás: 
 

Alapfelület: 
 
A munka megkezdése elıtt az alapfelület szilárdságát, egyenletességét, 
nedvességtartalmát az ÖNORM B 2232 útmutatása szerint vizsgáljuk. A 
feldolgozásnál és az utókezelésnél az ÖNORM B 2232 irányelveit be kell 
tartani. 
 
Kötıesztrichként: 
Az alapfelület legyen tiszta, pormentes, a megszilárdult cementiszaptól és 
sókivirágzástól mentes. Megfelelı tapadóhíd mindig szükséges (pl. Baumit 
Grund)! 
 
Feldolgozás: 
A Baumit Alfa 2000 keverése és szállítása csak egy arra alkalmas 
keverıpumpával végezhetı. Csak tiszta (vezetékes) víz használható. 
Erre alkalmas csırúddal a beépítés után az esztrich felületét könnyedén 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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áthúzzuk, hogy kiegyenlítıdjön. 
 
Általános utasítások: 
A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás 
és a kötés ideje alatt. Figyelem! Magas hımérséklet esetén rövidebb kötési és 
szilárdulási idı léphet fel. 
Az esztrichbeépítést követı 2 napon belül a Baumit Alfa 2000-t a gyors 
kiszáradástól, huzattól, közvetlen napsugárzástól védjük. Majd a megfelelı 
szellıztetésrıl gondoskodjunk (teljesen nyitott ajtók és ablakok, 
levegıbefúvás)! 24 óra után járható, 2 nap után részlegesen terhelhetı, 7 nap 
után teljesen terhelhetı. Padlófőtésként az esztrich legkorábban 5 nap után 
főthetı. (Főtési csomópontokat kivezetni!) 
 
A silóépítési helynél szükséges csatlakozások 
• Áram: 380V, 25A 
• Víznyomás minimum 3 bar, 3/4"-os csatlakozó 
• Megközelítés: nehézgépjármővel, teherautóval járható és mindig szabad 
legyen 
• Siló felállítási hely: legalább 3x3 m teherbíró helyre. 
Silóink és felállító jármőveink méret- és súlyadatai a silók mőszaki 
ismertetıiben találhatók. 
   
 

Ajánlott 
rétegvastagság: 
 

Kötıesztrichként: 
Csúszesztrichként:  
Úsztatott esztrichként: 
Úsztatott esztrichként padlóf őtéssel: 
 
 
 

min. 25 mm  
min. 30 mm 
min. 35 mm  
min. d + 35 mm 
 
ahol "d" a f őtéscs ı átmérıje 
mm-ben. 

 


