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Baumit SteinKleber
srednjeslojno lepilo

	� z dodatkom trasa
	� zmrzlinsko odporno, hidravlično lepilo
	� za debeline lepljenja 5 do 20 mm

Proizvod Pripravljena suha maltna mešanica trasa za polaganje naravnega kamna in betonskih izdelkov.

Sestavine Cement, tras, agregat, dodatki.

Lastnosti Zmrzlinsko odporno hidravlično lepilo za debeline lepljenja od 5 do 20 mm (sredjeslojno). Zaradi dodatka trasa je zmanjšana možnost 
cvetenja pri uporabi na naravnih kamnih in betonskih izdelkih.

Uporaba Za polaganje plošč in zidakov, naravnih in betonskih izdelkov na zunanjih in notranjih površinah, ali pri polaganju in v kombinaciji z 
Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel oziroma Baumit SteinMörtel pri lažji do srednji obremenitvi. Pri polaganju naravnega kamna 
je potrebno upoštevati posebne lastnosti materiala.

Primerno samo za uporabo na vodoravnih površinah. Izjema: pri polaganju na stopnicah lahko lepimo na nastopno ploskev in na čelo 
stopnic.

Tehnični podatki čas pred nanosom: min. 5 min

  SteinKleber 25kg

zrnavost 1 mm 

poraba ca. 3 - 5 kg/m² pri debelini 5 mm

potrebna količina vode navedeno na embalaži 

Pakiranje V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje 12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po 
zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 
453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma proda-
jalca.



2/2 Tehnični list
 (08/2021)

Baumit d.o.o.
SI-1000 Ljubljana, Zagrebška ulica 1 - www.baumit.si - baumit@baumit.si

Priprava podlage Podlaga mora biti nosilna, suha, čista, nezmrznjena, enakomerno vpojna, odprašena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih delcev 
(zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2207, B 2213).

Pred začetkom je potrebno preveriti ustreznost podlage.

Primerne podlage:
	� Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel
	� Baumit SteinMörtel
	� beton  2) 

	� cementni estrihi  1) 

      1) Nanašanje je dovoljeno šele, ko je dosežen dopustni preostanek vlažnosti estrihov po ÖNORM B 2207, B 2213 oz. B 2242 - 5. 

       2) Ne prej kot po 28 - ih dneh. 

Neprimerne podlage:
	� podlage s talnim ogrevanjem
	� kalcij - sulfatni estrihi

Uporaba Baumit SteinKleber pri nanosu “sveže na sveže” je dovoljena samo v kombinaciji z Baumit GalaDrain | PflasterDrainMörtel 
ali Baumit SteinMörtel.

Obdelava Skladno z navodili na embalaži vsujemo v mešalno posodo vsebino vreče in ustrezno količino vode. Nato mešamo z ustreznim 
mešalcem do enakomerne plastične konsistence. Po mešanju počakamo ca. 5 minut, nakar maso ponovno premešamo.
Tako pripravljeno malto nanesemo v roku 3 ur.
Strjenega materiala tudi ob dodajanju vode ali sveže maltne mešanice ne smemo več obdelovati.

Polaganje na vezano podlago:  Najprej z gladilko nanesemo na podlago tanek sloj Baumit SteinKleber kot vezni sloj, nato malto 
nanesemo in z zobato gladilko enakomerno razporedimo.
Za polaganje brez votlih mest lepimo po celotni površini (»floating - buttering«)  3)  .

Potrebno je skrbeti za ustrezno kontaktno površino med ploščo in podlago.

Pri polaganju na Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel je potrebno paziti na polaganje brez votlih mest in upoštevati: preden se 
strdi, je potrebno površino mreže fug razbrazdati, da se ohrani kapilarna aktivnost sistema.

Umazane obloge je potrebno sprati s čisto vodo, preden se material strdi.

Baumit SteinKleber je pohoden ca. 24 ur po polaganju.
Polno mehansko obremenitev dosežemo šele ca. 14 dni po polaganju.

 3) Pred polaganjem plošč nanesemo malto z nazobčano gladilko na hrbtno stran plošče, ki mora biti čista, odprašena in brez ločilnih premazov. Za tem ploščo položimo oz. potolčemo v pripravljeno in prečesano posteljico. 

Splošna navodila Temperatura zraka , podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5 °C. Na zmrznjeni podlagi, pri 
direktnem sončnem obsevanju, močnem vetru ali prepihu oz. pri nevarnosti dežja (pri zunanji uporabi) proizvoda ne vgrajujemo. Med 
strjevanjem nujno ščitimo pred zmrzaljo.

Nizke temperature in visoka vlažnost znatno podaljšajo čas sušenja, visoke temperature pospešujejo vezanje in strjevanje.

Dodajanje drugih proizvodov ni dovoljeno.

Površino lepilne posteljice je potrebno stalno preverjati, da se na njej ne naredi skorjica.

Pri tvorjenju skorjice ne smemo nadaljevati s polaganjem. Če na površini lepilne posteljice nastane skorjica, jo z nazobčano lopatico 
ponovno prečešemo. Pri naravnih kamnih, ki so dovzetni za spreminjanje barve, moramo izvesti preskusno polaganje.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in 
praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni 
namen uporabe.


