
Технически фиш за продукта
BOSTIK NivoTech Chapmix ( CHRONOCIM )

За направа на бързосъхнещи замазки, вътрешни и външи подове и др.
Строителни продукти

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
BOSTIK NivoTech Chapmix e специално хидросвързващо
вещество с бързо съхнене и захващане, предназначено
за направа на плаващи, прилепващи замазки преди
полагане на подови настилки - PVC, линолеум, мокет,
паркет, плочков настил, естествени камъни, и др.
Позволява направата на форми с наклон и нива на
помещения. Подходящо за вътрешно и външни
приложение, както и направа на плочи върху земен
насип.

BOSTIK NivoTech Chapmix се смесва с чист гранулат
(пясък, филц, чакъл, мозайка или др.) в съотношение 1:4
до 1:5 т.е. 100-125 кг /16-19 лопати/ с едрина на зърното,
както следва:
60% от количеството - 0-4 мм;
40% от количеството - 4-8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- вид: пудра;
- практическа продължителност на употреба: 20

минути*;
- устойчивост на натиск – на 7   ден > 25 Mрa

– на 28 ден > 40 Mра
- дебелина при нанасяне: от 10 до 60 мм (за по-

големи дебелини – консулт с нас);
- готовност за трафик: от 1 до 2 часа*;
- лепене на плочков настил: от 3 до 5 часа*;
- осъществяване на изравняваща замазка: около 6

часа*;
- лепене на паркет: 24 часа*.

*в зависимост от дебелината,
температурата на околната среда и
влажността на въздуха.

Главни основи:
бетон плоча, циментова замазка, бетонови заготовки,
стар плочков настил, отопляем под и др.

Съвместими покрития:
- паркет, мокет, PVC покрития, гума, линолеум

след направа на саморазливна заглаждаща
замазка.

- плочков настил с директно залепване.

ПРЕДИМСТВА
- продукт готов за употреба;
- бързо захващане и съхнене - с възможност за

препокриване от третия час с плочки и след 24
часа с паркет;

- пригоден за помещения с тежък трафик;
- осъществяване на форми под наклон и направа

на нива.
- пожароустойчив

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
- температура на работа: от +10оС до + 25оС.
- през лятото върху готовата замазка да се нанася

грунд или кюринг за предпазване от
преждевременно съхнене;

- не се добавя вода по време на началното
захващане т.е. след като започне материалът да
се втвърдява;

- да не се смесва BOSTIK NivoTech Chapmix с друг
цимент;

- да се избягват теченията и излишъци от вода за
гасенето, които пречат на втвърдяването;

- да не се ползва върху крехки, деформиращи се
или постоянно влажни осонви и без финални
покрития при външна употреба.

НАЧИН НА РАБОТА

Подготовка на основите
- основите трябва да бъдат здрави, сухи (без

проникване на влага), обезпрашени,
обезмаслени и чисти. Във всички случаи да

отговарят на изискванията съгласно DTU в
сила (DTU 53.1 и 53.2);

- по-големите отвори предварително да се
запушват;



- да се отстранят чрез изстъргване: бои,
следи от гипс, циментово мляко, следи от
стари лепила и други.

Подготовка на сместа
- дозировка на гранулат:

към 25кг BOSTIK NivoTech Chapmix се
добавят 100до125кг. гранулат или 16-19
лопати;

- дозировка : от 350 до 450 кг. BOSTIK
NivoTech Chapmix на 1м3 гранулат.

- едрина на гранулата: пясък 0-4мм (60%) и 4-
8 мм (40%) .

- гасене: 4 до 7 литра чиста вода за 25 кг
BOSTIK NivoTech Chapmix в зависимост от
влажността на пясъка – до консистенция на
замазка, земновлажен до мекопластичен
разтвор ( в зависимост от
предназначението);

- смес: смесването се извършва с
бетонобъркачка или преносим смесител за
около 2 до 3 минути. Като се има предвид
бързината на хващане, е необходимо
редовно да се контролират смесителят или
бетонобъркачката да не се блокират по
време на подготовката.

ПОЛАГАНЕ
BOSTIK NivoTech Chapmix се разстила на основата,
изтегля се с мастар, профилира се до необходимата
дебелина и евентуално се пердаши/заглажда в
зависимост от желаната повърхност. Обработка на
фугите позициониращи, дилатационни, периферни:
да се спазват предписанията на съответните
разпоредби.

Направа на прилепващи замазки
(замазката е в пряк контакт - прилепнала за
основата и стените) - дебелина от 10 до 60 мм -
помещения с висок трафик U4P4SE3:
Основата се навлажнява и се нанася шприц
състоящ се или от:

 BOSTIK NivoTech Chapmix, цимент, грунд
UNIDUR 10 и вода в съотношение 1:1:1:1

или
 цимент, пясък, UNIDUR 10 и вода в

съотношение 1:1:1:1
Замазката се полага върху свеж, незасъхнал шприц.

Направа на немонолитни замазки замазки
(замазката не е в пряк контакт с основата и е
отделена от стените) - дебелина от 40 до 60 мм –
помещения с висок трафик U4P4E3:
Основата се покрива с неприлепващ материал
(например: полиетиленово фолио 150 μm)
съответстващ на спесификациите. По контурите на
помещението се вземат мерки за разделяне на
замазката от стените и зоните на проникване

(например може да се използва полистиролова
лента). В случай на прекъсване на работите по
полагането (> 30 мин.) е необходимо замазката да
се армира при продължаве на работа. Това става
като замазката се прекъсва /отсича, изрязва/ чисто и
перпендикулярно на нея се вграждат стоманени
пръти с диаметър 6 мм / дължина 30 см, които да
отстоят един от друг на разстояние 30 см.
Продължаването на работата започва направо от
тези пръти и свързващия шприц.

Направа на плаващи замазки
(замазката е разделена от основата с изолационен
слой и е в пряк контакт със стените) - дебелина 40 –
60 мм - помещения с висок трафик U4P3E3
максимум:
основата се покрива с изолационен слой, отговарящ
на изискванията на стандарт NFP61.

РАЗХОД
 1,8-2 кг смес / м2 / мм дебелина или 3,1 до

4,5 кг BOSTIK NivoTech Chapmix на
сантиметър дебелина на замазката.

 За 1м3 пясък - дозировка от 350 до 450 кг/м2

BOSTIK NivoTech Chapmix.

ОПАКОВКА
Торби по 25 кг, 64 торби на едно пале (1600 кг/пале)

БЕЗОПАСНОСТ
Дразнещ очите, дихателните пътища и кожата.
Преди започване на работа с някой от нашите
продукти, хората които ще работят с него трябва да
се се запознаят подробно с Листа за Безопастност
на съответния продукт на www.quick-fds.com или да
изискат копие от нас

Риск маркировка :
R23/24/25 : отровно при вдишване, поглъщане и
контакт с кожата.

Маркировка за безпостност :
S2: Пази далеч от деца.
S3: Пази на хладно.
S9: Пази опаковката суха.
S26: Изплакнете обилно с вода при контакт очите и
се консултирайте с лекар.
S28: Изплакнете обилно с вода при контакт кожата и
се консултирайте с лекар.
S29: Не изхвърляйете в канализацията.
S36/37/39: Носете предпазни дрехи, защитни
ръкавици и очила / маска пр време на работа за
продукта.

СЪХРАНЕНИЕ
6 (шест) месеца в затворена, оригинална опаковка в
сухо помещение с умерена температура.

http://www.quick-fds.com/


Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат на
общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е извън наш
контрол не поемаме никаква отговорност за изпълнени работи на база на тази документация. Тази документация не трябва да замества
предхождащи работата проби, които препоръчваме при първоначална употреба, специфични характеристики, условия отнасящи се до
поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната среда и др. (или не се изключват такива проби). Всички цифри, препоръки и
предпазни мерки са базирани на цялостни изследвания и нашия реален опит, за които сме без ангажимент. Въпреки, че цялата
документация е събрана прилежно и старателно, не поемаме никаква отговорност за грешки, неточности или печатни грешки. Запазваме
правото да променяме продукта, когато счетем това за необходимо. При необходимост от допълнителна информация преди или след
работа с продукта, моля свържете се с нас на тел. +359 2 945 46 02, e-mail:office@conixtrade.com

Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в продуктовите спесификации, копия от които се предоставят по
заявка.


