
Zastosowanie
BM60 jest to samopoziomująca, rozpływna masa cementowa 
wzbogacona tworzywami sztucznymi do tworzenia gładkich 
i poziomych powierzchni, pod wszelkiego rodzaju okładziny 
podłogowe: parkiety, wykładziny dywanowe, linoleum, PCV, a przede 
wszystkim pod okładziny ceramiczne. Położenie płytek ceramicznych 
na posadzce wykonanej z BM60 zwiększa przyczepność kleju do 
podłoża. Dzięki wysokiej trwałości na zmiany temperaturowe BM 60 
doskonale nadaje się na ogrzewane powierzchnie podłogowe. Do 
zastosowania na podłoża cementowe: beton, jastrych cementowy 
itp.

Przygotowanie Podłoża
Podłoże powinno spełniać następujące wymagania: musi być nośne, 
mocne, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed 
przystąpieniem do prac podłoże powinno być pozbawione substancji 
zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wosk oraz inne 
substancje antyadhezyjne). Podłoże należy zagruntować gruntem 
BG200 lub BG220. Wszystkie podłoża powinny być suche i mieć co 
najmniej 28 dni od wykonania. Jastrychy cementowe maksymalnie 
mogą mieć 2% wilgotności.

PrZygotowanie masy
Do czystego pojemnika wlać 5,25 a 5,50 l czystej, zimnej wody, 
a  następnie wsypać zawartość opakowania 25kg. Całość mieszać 
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać tak długo, aż 
powstanie masa o jednorodnej konsystencji pozbawiona grudek. Po 
czasie dojrzewania który wynosi 3minuty należy jeszcze raz wszystko
zamieszać.

nanosZenie masy
Gotową masę BM60 wylewamy równomiernie na podłogę 
i rozprowadzamy za pomocą rakli lub kielni, podczas jednego cyklu 
roboczego na odpowiednią grubość. Po wylaniu masy należy ją 
przewalcować walcem kolczastym w celu zlikwidowania pęcherzyków 
powietrza. Materiał należy rozprowadzić w ciągu 30min po tym 
czasie materiał nie nadaje się do ponownego użytku. Aby uniknąć 
widocznych przerw technologicznych na posadzce, prace zaleca się 
wykonywać bez przerwy. W miejscach styku ścian i posadzki należy 
wykonać spoiny trwale elastyczne. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
poprowadzone na powierzchni nie większej niż 40m2 oraz powinny 
być odtworzone w warstwie masy BM60.

warunki aPlikacji
Temperatura powietrza: +5 do + 30 °C
Temperatura podłoża: +5 do + 30 °C
Wilgotność względna powietrza ≤ 80%
Obniżenie temperatury powietrza i podłoża poniżej +5°C 
w pierwszych godzinach po aplikacji jest niedopuszczalne. W wysokiej 
wilgotności i niskiej temperaturze zaprawa dłużej wiąże.

zużycie:
Około 1,6 kg/m2/mm 

cZas obróbki
Przy temperaturze +20°C około 30min

wiązanie zaPrawy
- dopuszczalna do ruchu pieszego po ok. 6h
- układanie płytek po ok. 24h

gęstość
1,9 kg/l (świeżej zaprawy)

PrZechowywanie
9 miesięcy od daty produkcji, w suchym i chłodnym
miejscu. Chronić przed mrozem.
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Materiał na bazie cementu przeznaczony do wykonywania podkładu 

podłogowego wewnątrz obiektów budowlanych
samoPoziomująca masa cementowa Bm 60

Reakcja na ogień Klasa F
Wytrzymałość na zginanie F7
Wytrzymałość na ściskanie C30
Odporność na ścieranie NDP
Przepuszczalność wody NDP
Przepuszczalność pary wodnej NDP
Izolacyjność akustyczna NDP
Dźwiękochłonność NDP
Substancje niebezpieczne NDP
Opór cieplny NDP
Odpornośc chemiczna NDP
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niebezpieczeństwo

we 266-043-4
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych

P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ 
ochronę twarzy

P303 + P361 + P353   W przypadku dostania się na skórę (lub na 
włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313   W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry 
lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338    W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć.


