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Fasády•Omietky•Potery
Prehľad odporúčaných systémov a riešení.

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

Vitajte v Baumite!
 Baumit je značka stavebných materiálov, na ktorej
môžete stavať. Pomáhame ľuďom realizovať zdravé,
energeticky efektívne a pekné bývanie a spríjemňovať
životné prostredie. Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú
základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov
s partnermi a verejnosťou.
 Baumit patrí k popredným ﬁrmám v inováciách
v európskom stavebnom priemysle. Okrem vývoja
nových produktov každoročne investujeme aj
do modernizácie našich výrobných a skladových
kapacít. K dispozícii je i technikum a školiace priestory
pre našich partnerov a zamestnancov v Rohožníku.
 Vďaka širokej sieti predajcov je vám Baumit
k dispozícii prakticky všade – produkty Baumit
sú dostupné vo väčšine partnerských stavebnín
na celom území Slovenska.
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 Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobá
starostlivosť o zákazníkov napĺňajú poslanie značky
Baumit.
 Baumit ponúka širokú paletu výrobkov a ucelených
systémových riešení. Všetky výrobky Baumit spĺňajú
technické parametre predpísané európskymi
a slovenskými technickými normami.
 Spoločnosť Baumit je členom medzinárodnej skupiny
Schmid Industrie Holding (SIH), ktorá riadi viaceré
významné značky v segmente výroby stavebných látok
a stavebnej chémie.
 Baumit pôsobí v 29 krajinách sveta a zamestnáva
spolu viac ako 2 800 ľudí. Na Slovensku pre Baumit
pracuje 140 ľudí v dvoch výrobných závodoch
a centrále spoločnosti.

Baumit
Myšlienky
s budúcnosťou.

Kto to dokáže
dobre, lepšie, najlepšie?
Baumit Novinky 2018
Baumit StarTop → str. 20 – 21 → silikónová omietka
prémiovej kvality pre maximálnu ochranu fasády
Baumit PuraTop → str. 22 – 23 → čisto akrylátová
omietka prémiovej kvality pre farebnosť fasády
bez obmedzení
Baumit Systémy 2018 → zaujímavé dopĺňajúce
informácie, argumenty a fakty o našich systémoch
→

všetky produkty, ceny,

y

Baumit Cenník 2018
základné informácie

20Cen
18 n
ík

Veľa úspechov a radosti z práce s výrobkami Baumit
vám praje
Váš Baumit tím

Baumit Klima → str. 56 – 65 → omietky, stierky
a povrchové úpravy pre zdravé bývanie

20Sys
18 té
m

Milí priatelia,
v roku 2018 Vám prinášame dobré správy:
Po dvoch rokoch intenzívneho výskumu v našom Baumit
Viva parku môžeme dnes, na štarte novej stavebnej
sezóny s istotou povedať, ako sa stavia zdravý dom
a čo trvalo zlepšuje kvalitu bývania.
Hlavnými parametrami zdravého bývania sú, okrem
dostatočného zateplenia, neprítomnosť škodlivín,
optimálna vnútorná klíma a kvalita vnútorného vzduchu.
Všetky tieto parametre možno výrazne ovplyvniť voľbou
vhodných stavebných materiálov, pričom náš systém
Baumit Klima je do interéru ideálny.
Samozrejme, nezabudli sme ani na pekné a kvalitné
fasády, a tak v roku 2018 rozširujeme náš sortiment
o dve fasádne omietky prémiovej kvality –StarTop
a PuraTop.
Naša nová brožúrka Baumit Systémy 2018 však
prináša určite omnoho viac – prečítajte si, inšpirujte sa
a vyskúšajte. A, samozrejme – pokiaľ budete hľadať
informácie o cenách, siahnite s dôverou po osvedčenom
Baumit Cenníku 2018.
V každom prípade – tak ako doteraz, i v roku 2018
sme tu pre Vás, pripravení pomôcť a poradiť.

Fasády•Omietky•Potery
Prehľad odporúčaných systémov a riešení.

Baumit Cenník obalka 2018 SK 210x297.indd 3
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Fasády•Omietky•Potery
Nezáväzne odporúčané predajné ceny platné od 1. marca 2018.
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NÁŠ TÍM

Poradenské centrá
Navštívte nás osobne! Ochotné a profesionálne poradenstvo, reálne vzorky všetkých povrchových úprav. Termín návštevy si prosím rezervujte telefonicky
vopred. Viac informácií – www.baumit.sk. V pracovných dňoch 7.30 – 16.00.

Bratislava: administratívny komplex Zuckermandel, Žižkova 9

Zdenka Klostermannová

Jana Michaličková

tel.: 02/59 30 33 33
e-mail: z.klostermannova@baumit.sk

tel.: 02/59 30 33 66
e-mail: j.michalickova@baumit.sk

Info-linka, fasádne štúdio

Info-linka, fasádne štúdio

Jana Mančíková
tel.: 041/50 76 651
e-mail: j.mancikova@baumit.sk

Lietavská Lúčka: VZ Baumit, Ilovská cesta 491/2

Info-linka, fasádne štúdio

Technické poradenstvo
Ochotné a profesionálne poradenstvo telefonicky, v prípade potreby aj priamo na stavbe. Kontaktujte nás! V pracovných dňoch 7.30 – 16.00.

Miroslav Stano

Jozef Poláček

tel.: 0917/493 635
e-mail: m.stano@baumit.sk

tel.: 0918/523 368
e-mail: j.polacek@baumit.sk

technické poradenstvo

technické poradenstvo

Objektoví manažéri
Komunikácia s investormi, SBD, architektami a projektantmi

4

Martin Kríko

Martin Petrek

Monika Štefancová

Jozef Vargovčík

tel.: 0915 / 498 480
e-mail: m.kriko@baumit.sk

tel.: 0918/982 448
e-mail: m.petrek@baumit.sk

tel.: 0918 / 956 651
e-mail: m.stefancova@baumit.sk

tel.: 0905 / 410 124
e-mail: j.vargovcik@baumit.sk

Bratislava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Krásne a jedinečné fasády – na celý život
Baumit povrchové úpravy odolajú namáhaniu po desaťročia. Spoľahlivo ochránia vašu fasádu
pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou aj horúčavou, ako aj pred poškodením riasami a hubami.
A navyše vám umožnia vytvoriť jedinečný dizajn, pestrý a atraktívny ako život sám.
LIFE – SVET PLNÝ FARIEB
Vitajte vo svete Baumit Life! Ponorte sa do sveta emócií
a tvorivosti. Baumit Life je viac, než „len“ najobsiahlejší systém
fasádnych farieb v Európe. Podporuje výnimočnosť a dokáže
vdýchnuť život anonymným fasádam. Farby môžu vzrušovať,
upokojovať alebo vytvárať príjemnú tvorivú atmosféru, dodávajú
stavbám charakter a odrážajú naše pocity. Farby sú nielen pekné
na pohľad, vyjadrujú aj kultúrne tradície a trendy. Využite silu
a čaro farieb a vytvorte vlastný jedinečný vzhľad. Vytvorte svoj
vlastný životný štýl s farbami Baumit Life.
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ETICS

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit
Povrchové
úpravy

Kde nájdete tisíc možností
pre dizajn fasády?

Baumit Cenník 2018, str. 12 – 37

9 dobrých dôvodov pre
Baumit Povrchové úpravy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

inovatívne systémy omietok a farieb
trvanlivé a krásne farby
silné a bezpečné omietky
najmodernejšie technológie
individuálne a kreatívne stvárnenie
vynikajúce spracovanie
mimoriadna ochrana pre každú fasádu
správne riešenie pre každý podklad
kvalita, ktorá pretrvá desaťročia

FUNKČNOSŤ – ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE

DIZAJN – VYJADRITE TVORIVOSŤ

Baumit povrchové úpravy nie sú len atraktívne a jednoducho
spracovateľné, ponúkajú tiež správne riešenia pre každý
problém. Od samočistiacej schopnosti založenej na kombinácii
fotokatalytického efektu s nanonotechnológiami až po
výnimočné intenzívne farby s dlhou životnosťou pre povrchové
úpravy ETICS s využitím cool pigmentov – Baumit povrchové
úpravy sú naozaj univerzálne a spĺňajú aj tie najnáročnejšie
požiadavky.
nové → Prémiové fasádne omietky Baumit StarTop a PuraTop
pre krásnu fasádu najvyššej kvality!

Výnimočný vzhľad fasády je možné dosiahnuť nielen farbou. Buďte
kreatívni a doprajte vašej omietke jedinečnú štruktúru. Nezáleží
na tom, či sa rozhodnete pre ryhovanú, škrabanú, jemnú, hrubú
alebo úplne hladkú – s Baumitom vytvoríte vašu osobnú „omietku
snov“. Alebo túžite po niečom ešte nápaditejšom? Žiadny problém
s omietkami pre kreatívne spracovanie, ktoré poskytnú každej
fasáde nádych exkluzivity. Oku lahodiace módne farby, metalický
lesk alebo iskriace trblietky – povrchové úpravy Baumit otvárajú
v dizajne fasád nový rozmer a umožňujú každému uplatniť vlastnú
tvorivosť a jedinečnú predstavivosť.
Myšlienky s budúcnosťou.
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SVET FARIEB BAUMIT LIFE
Povrchové úpravy Baumit prežijú s vašim domom desaťročia.
Ochránia vašu fasádu pred poveternostnými vplyvmi - dažďom,
vetrom, horúčavou, ako aj pred napadnutím machmi a riasami.
Dajú sa použiť na tisíc spôsobov a vytvoriť tak na fasáde
atraktívny a individuálny dizajn, pestrý ako život sám.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

baumitlife.com

Farby

Najkrajšou a oku najviac
lahodiacou farbou na fasáde
je tá, ktorá rešpektuje okolie
stavby, ladí so stavebným
štýlom a akcentuje jeho
jemné detaily tak, aby
stavba prirodzene zapadla
do verejného priestoru.

Inšpirácie

Máte už na mysli istú
predstavu o farbe? Alebo
by ste radi použili obľúbený
odtieň či konkrétnu
farebnosť ladiacu s aktuálne
populárnym štýlom stavby?
Tu je jedna dôležitá
pripomienka pre vás – zvolená
farebnosť fasády by mala
reflektovať farebnosť, ktorá
sa prirodzene objavuje v okolí
stavby.

Trendy

Farba je jednou
z najosobitejších čŕt
architektúry. Niektoré farebné
kombinácie prirodzene ladia
s istými architektonickými
štýlmi viac ako iné. Vyberte
si jeden z 12 trendov,
vytvorených architektkou
a farebnou konzultantkou
Silviou Cejpkovou.

Psychológia

Radi sa tiež s vami podelíme
o poznatky z oblasti
psychológie farieb z pera Axela
Venna, profesora farebného
dizajnu, ktorého diela z oblasti
teórie farieb sú inšpirované
strednou Európou, severnou
Amerikou a regiónmi východnej
Ázie. Výsledky jeho výskumov
boli publikované v 12 jazykoch
v celkovo 26 knihách
a množstve odborných
časopisov.

SVET FARIEB

baumitlife.com
FARBY BEZ HRANÍC
 888 rôznych možností
 žiarivé a krásne
 dizajn bez obmedzení

888 farieb pre každý nápad,
ktorý si viete predstaviť

Baumit Life ponúka jedinečnú paletu 888 fasádnych farieb.
Tento farebný systém je krásny, rozmanitý a jedinečný ako
život sám.

Po dlhý čas sa individuálne stvárnenie domov obmedzovalo
len na dizajn interiéru. Ale časy sa menia a dnes je všetko inak.
Dnes sú to práve fasády, ktoré dodávajú stavbe jej jedinečný
charakter. Baumit priniesol na trh najrozsiahlejšiu a najkrajšiu
paletu fasádnych farieb v Európe – farebný systém Baumit
Life. 888 farebných odtieňov prináša do oblasti dizajnu fasády
absolútnu slobodu. Či preferujete jemné pastelové odtiene
alebo intenzívne sýte farby, s Baumitom majú architekti
neobmedzené možnosti.
Srdcom systému Life je 94 základných odtieňov, každý
s 8 stupňami zosvetlenia. Systém uzatvára 6 odtieňov bielej
a paleta odtieňov mozaikovej omietky MosaikTop.

Čislo farby a čo je za tým
Každá z jedinečných fasádnych farieb má svoje štvormiestne
číslo, napr. 0514. Prvé tri číslice odkazujú na konkrétny
rad farieb, posledná číslica hovorí o zosvetlení príslušného
základného odtieňa od 1 do 9, pričom číslicou 1 na štvrtom
mieste farebného kódu sú označené základné, intenzívne
farebné odtiene a číslicou 9 ich najsvetlejšie alternatívy.
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NAOZAJ ATRAKTÍVNA VOĽBA

www.baumitlife.com
Nie je jednoduché vybrať si tú najobľúbenejšiu farbu
z 888 možností.
Baumit teraz prináša 4 rôzne interaktívne spôsoby, ako vám
pomôcť s touto neľahkou úlohou! Navštívte náš nový web
www.baumitlife.com a zvoľte si tú vašu cestu k vysnívanej
fasáde.

Časť Farby
Hľadáte modrú farbu, ale nie ste si istí, ktorá je pre vás tá pravá?
Kliknite sem a inšpirujte sa!

Časť Inšpirácie
Snívate o niečom ako „capuccino“, „olivová“, „mätová“ alebo
o farbe piesku na pláži? Neviete však, ktorý konkrétny Baumit
odtieň by tento váš sen splnil? Tu ste správne, stačí kliknúť
a inšpirovať sa.

Časť Trendy
Inšpirujte sa svetom Baumit trendov, zostavených našou
slovenskou farebnou expertkou Silviou Cejpkovou.
Čo vás oslovuje? Život v meste, more alebo Ázia? Kliknite,
tu sú pre vás tie správne inšpirácie.

Časť Psychológia
Vzorkovnica vám pomôže
Easy Life – kompletná paleta farieb v praktickom formáte.
Objavte krásu systému Baumit Life.

Chcete zájsť ešte o krok hlbšie a zistiť, čo sa skrýva
za konkrétnou farbou? Pre známeho farebného mága prof. Axela
Venna je farba viac ako len odtieň a spája sa s pocitmi
a zmyslami, pričom každá má svoju takpovediac DNA. Kliknite
a čítajte!

Structure Life – pozrite sa, čo je možné. Vzorkovnica štruktúr
vám dá prehľad o možnostiach stvárnenia fasádnych omietok
Baumit.
Mosaik Life – vzorkovnica reálnych vzoriek. Prehľad všetkých
odtieňov MosaikTop.
Myšlienky s budúcnosťou.

13

baumitlife.com

0014

0021

0031

0041

0051

0061

0071

0081

0121

0131

0015

0022

0032

0042

0052

0062

0072

0082

0122

0132

0023

0033

0043

0053

0063

0073

0083

0123

0133

0024

0034

0044

0054

0064

0074

0084

0124

0134

0025

0035

0045

0055

0065

0075

0085

0125

0135

0026

0036

0046

0056

0066

0076

0086

0126

0136

0016
0017
0018
0019

*
*

0027

0037

0047

0057

0067

0077

0087

0127

0137

0028

0038

0048

0058

0068

0078

0088

0128

0138

0029

0039

0049

0059

0069

0079

0089

0129

0139

0141

0151

0161

0171

0142

0152

0162

0172

*

0181

*

0191

0201

0211

0221

0231

0182

0192

0202

0212

0222

0232
0233

0143

0153

0163

0173

0183

0193

0203

0213

0223

0144

0154

0164

0174

0184

0194

0204

0214

0224

0234

0145

0155

0165

0175

0185

0195

0205

0215

0225

0235

0146

0156

0166

0176

0186

0196

0206

0216

0226

0236

0147

0157

0167

0177

0187

0197

0207

0217

0227

0237

0148

0158

0168

0178

0188

0198

0208

0218

0228

0238

0149

0159

0169

0179

0189

0199

0209

0219

0229

0239

0281

0291

0301

0311

0321

0331

0341

0351

0282

0292

0302

0312

0322

0332

0342

0352

0362

0243

0283

0293

0303

0313

0323

0333

0343

0353

0363

0244

0284

0294

0304

0314

0324

0334

0344

0354

0364

0245

0285

0295

0305

0315

0325

0335

0345

0355

0365

0246

0286

0296

0306

0316

0326

0336

0346

0356

0366

0247

0287

0297

0307

0317

0327

0337

0347

0357

0367

0248

0288

0298

0308

0318

0328

0338

0348

0358

0368

0249

0289

0299

0309

0319

0329

0339

0349

0359

0369

0371
0372

*
*

0381
0382

*
*

0391
0392

*
*

0401
0402

*
*

0411
0412

*
*
*

0421
0422

*
*

0431
0432

*
*

0361

0441

0451

0461

0442

0452

0462

0373

0383

0393

0403

0413

0423

0433

0443

0453

0463

0374

0384

0394

0404

0414

0424

0434

0444

0454

0464

0375

0385

0395

0405

0415

0425

0435

0445

0455

0465

0376

0386

0396

0406

0416

0426

0436

0446

0456

0466

0377

0387

0397

0407

0417

0427

0437

0447

0457

0467

0378

0388

0398

0408

0418

0428

0438

0448

0458

0468

0379

0389

0399

0409

0419

0429

0439

0449

0459

0469

Červený číselný kód: K dispozícii len ako Baumit PuraTop a PuraColor. Modrý číselný kód: K dispozícii ako StarTop, PuraTop a –Color, CreativTop a GranoporTop a –Color.

14

*

0241
0242

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Jedinečný systém farieb vo svete fasád!
Baumit Life je najkomplexnejší systém farieb pre fasády, založený na dlhoročnom sledovaní trendov
a na vývoji nových kvalitných produktov. Systém farieb, ktorý vnáša do navrhovania fasád nový rozmer.
Farebný systém, žiarivo krásny, pestrý a jedinečný ako život sám.
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0587

0597

0607

0478

0488

0498

0508

0518

0528

0568

0578

0588

0598

0608

0479

0489

0499

0509

0519

0529

0569

0579

0589

0599

0609

0611

0621

0631

0671

0681

0691

0701

0711

0721

0731

0741

0612

0622

0632

0672

0682

0692

0702

0712

0722

0732

0742

0613

0623

0633

0673

0683

0693

0703

0713

0723

0733

0743

0614

0624

0634

0674

0684

0694

0704

0714

0724

0734

0744

0615

0625

0635

0675

0685

0695

0705

0715

0725

0735

0745

0616

0626

0636

0676

0686

0696

0706

0716

0726

0736

0746

0617

0627

0637

0677

0687

0697

0707

0717

0727

0737

0747

0618

0628

0638

0678

0688

0698

0708

0718

0728

0738

0748

0619

0629

0639

0679

0689

0699

0709

0719

0729

0739

0749

0751

0761

0771

0781

0791

0752

0762

0772

0782

0792

0832

*

0831

*

0841
0842

*

0851

*

0861

*

0871

*

0881

0852

*

0862

*

0872

*

0882

0753

0763

0773

0783

0793

0833

0843

0853

0863

0873

0883

0754

0764

0774

0784

0794

0834

0844

0854

0864

0874

0884

0755

0765

0775

0785

0795

0835

0845

0855

0865

0875

0885

0756

0766

0776

0786

0796

0836

0846

0856

0866

0876

0886

0757

0767

0777

0787

0797

0837

0847

0857

0867

0877

0887

0758

0768

0778

0788

0798

0838

0848

0858

0868

0878

0888

0759

0769

0779

0789

0799

0839

0849

0859

0869

0879

0889

*

0891

*

0901

*

0911

* 0921

*

0931

*

0971

0981

0991

1001

1011

1021

*

0892

*

0902

*

0912

*

*

0932

*

0972

0982

0992

1002

1012

1022

0973

0983

0993

1003

1013

1023

0893

0903

0913

0922
0923

0933

0894

0904

0914

0924

0934

0974

0984

0994

1004

1014

1024

0895

0905

0915

0925

0935

0975

0985

0995

1005

1015

1025

0896

0906

0916

0926

0936

0976

0986

0996

1006

1016

1026

0897

0907

0917

0927

0937

0977

0987

0997

1007

1017

1027

0898

0908

0918

0928

0938

0978

0988

0998

1008

1018

1028

0899

0909

0919

0929

0939

0979

0989

0999

1009

1019

1029

1031

1041

1051

1061

1071

1111

1121

1131

1141

1151

1161

1032

1042

1052

1062

1072

1112

1122

1132

1142

1152

1162

1033

1043

1053

1063

1073

1113

1123

1133

1143

1153

1163

1034

1044

1054

1064

1074

1114

1124

1134

1144

1154

1164

1035

1045

1055

1065

1075

1115

1125

1135

1145

1155

1165

1036

1046

1056

1066

1076

1116

1126

1136

1146

1156

1166

1037

1047

1057

1067

1077

1117

1127

1137

1147

1157

1167

1038

1048

1058

1068

1078

1118

1128

1138

1148

1158

1168

1039

1049

1059

1069

1079

1119

1129

1139

1149

1159

1169

Odtiene označené *: Tmavé odtiene s TSR <25 – viac informácií na str. 23 alebo na str. 37 v Baumit Cenníku 2018.
Myšlienky s budúcnosťou.
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AIRLESS STRIEKANIE

ŽIARIVÉ FARBY
Viac informácií – str. 22

KRYCIA SCHOPNOSŤ

COOL PIGMENTY
Viac informácií – str. 23

BAUMIT TOP & COLOR

Perfektné riešenie
AIRLESS STRIEKANIE

KRYCIA SCHOPNOSŤ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Nielen kvalita materiálu, ale aj jeho
spracovateľské možnosti ovplyvňujú
úspech našich zákazníkov. Od sezóny
2017 sú preto všetky naše fasádne
farby Baumit Color spracovateľné
i striekaním technológiou airless.
Vylepšená kvalita pre vyšší výkon!

Používame pigmenty vysokej kvality
s výnimočnou stabilitou a vysokou
odolnosťou voči pôsobeniu UV
žiarenia. Naše farby Baumit Color tak
zostávajú dlhodobo žiarivé a krásne,
ich aplikácia je rýchla a jednoduchá.

Nový fasádny náter farbami Baumit
Color opäť vráti vašej starej fasáde
pôvodnú kvalitu a posunie jej odolnosť
voči dažďu, vetru aj veľkým zmenám
teploty na novú, vyššiu úroveň.
Na dlhý, dlhý čas!
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

NAJLEPŠIA SPOTREBA

VÝNIMOČNÁ TRVANLIVOSŤ

UDRŽATEĽNOSŤ

SAMOČISTENIE &
FOTOKATALYTICKÝ EFEKT
Viac informácií – str. 18 – 19

NAJLEPŠIA SPOTREBA

VÝNIMOČNÁ TRVANLIVOSŤ

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Vylepšená receptúra zaručuje
najvyššiu efektivitu v oblasti spotreby
a výdatnosti materiálu. Vďaka spotrebe
omietok Baumit Top zníženej o 10 %
použijete teraz napríklad v prípade
štruktúry 2K len 2,9 kg omietky
namiesto pôvodných 3,2 kg a v prípade
štruktúry 2R len 2,6 kg miesto
pôvodných 2,8 kg na 1 m2 fasády.

Čím hrubšia je zrnitosť fasádnej
omietky a čím kvalitnejšiu omietku
použijete, tým dlhšie bude vaša
fasáda vyžadovať len minimálnu
údržbu. Inovované fasádne omietky
Baumit Top so zníženou spotrebou
podporujú vysokú kvalitu a dlhú
životnosť vašej fasády. Zároveň je ich
spracovanie jednoduchšie a umožňuje
tak zrealizovať vašu fasádu rýchlejšie
a v lepšej kvalite.

Výskum v laboratóriach Baumit pracuje v prospech životného prostredia!
Najprogresívnejšie inovatívne fasádne
omietky využívajú ochranu pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe
fotokatalýzy. Rovnako všetky používané
chemické ochranné prostriedky v omietkach Baumit Top sú najnovšej generácie
a sú pridávané do fasádnych materiálov
vo forme mikrokapsúl s postupným uvoľňovaním účinnej látky bez negatívnych
vplyvov na životné prostredie.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT NANOPOR TOP & COLOR

Samočistiaca schopnosť
NANOTECHNOLÓGIA PRE VAŠU FASÁDU
 mikroskopicky hladký povrch
 dlhodobo krásna fasáda
 overené skúsenosťami od roku 2007

Bežná fasáda
niekoľko rokov po realizácii

Baumit Nanopor

Bežná omietka

Baumit Nanopor

Kombináciou dlhoročných skúseností s najnovšími technologickými poznatkami vyvinul Baumit skupinu výrobkov Baumit Nanopor,
jedinečnú samočistiacu fasádnu omietku a farbu. Jedinečný Baumit
Nanopor dodá každej fasáde žiarivý vzhľad na mnoho rokov.

Ako funguje efekt Nanopor
Baumit NanoporTop funguje na úplne odlišnom princípe, než
doteraz známe vysoko hydrofobizované „samočistiace“ omietky,
ktoré jednoducho umýva dážď a sneh. Povrch omietky resp. farby
Baumit Nanopor tvorí tenká hydrofilná vrstva, v ktorej sa nachádzajú nanopóry, t. j. póry s extrémne malými rozmermi. Vlhkosť alebo
voda vsakuje do vrchnej časti omietky a pri opätovnom odparovaní
vyvíja tlak na nečistoty zachytené na omietke a znižuje tak ich
prídržnosť na povrchu fasády. Následne sa nečistoty pôsobením síl
prírody (vetra, dažďa, snehu) jednoducho odstránia z povrchu a fasáda zostáva dlhodobo krásna a čistá. Samočistiaci efekt Nanopor
je jedinečný tým, že aktívne pôsobí nielen v kontakte so zrážkovou
vodou, ale aj vzdušnou vlhkosťou, takže dlhodobo čisté zostávajú
i povrchy fasády pod balkónmi, strešnými rímsami a podobné
povrchy mimo priameho dosahu atmosferických zrážok.

cca 0,2 mm
Štruktúrovaný povrch bežnej omietky
vytvára ideálne podmienky
pre usadzovanie prachu, nečistôt
a rôznych mikroorganizmov.
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cca 0,2 mm
Mikroskopicky hladký povrch omietky
Baumit NanoporTop chráni fasádu
pred usadzovaním nečistôt a je prvým
predpokladom pre zachovanie čistého
vzhľadu.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

t
Photokat Effec

BAUMIT NANOPOR TOP & COLOR

Fotokatalytický efekt
TRVALO KRÁSNA A ČISTÁ FASÁDA
 čistá fasáda pôsobením sily svetla
 ochrana pred organickým znečistením
 povrchová úprava najvyššej kvality
Jedinečná sila svetla a unikátny fotokatalyzátor dáva
povrchovým úpravám Baumit Nanopor ďalší, obzvlášť účinný
samočistiaci efekt pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu
– výnimočnú aktívnu ochranu pred organickým znečistením.
Pôsobenie mikroorganizmov na fasáde je eliminované účinným
fotokatalyzátorom, následne spolupôsobenie vetra a dažďa trvalo
odstráni ich zvyšky z povrchu.

Fotokatalytický efekt
Denné svetlo aktivuje fotokatalyzátor pevne viazaný v omietke
alebo farbe. Tento ovplyvňuje reakciu s vodou a kyslíkom, ktorá
narušuje organické znečistenie na povrchu. Efekt je účinný aj na
severných neoslnených častiach fasády, postačuje iba prístup
denného svetla.
Denné svetlo aktivuje
fotokatalyzátor v omietke
alebo vo farbe.

Na rozdiel od tradičnej ochrany povrchových úprav na báze
chemickych prostriedkov, nový jedinečný spôsob ochrany pred
organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je trvalou zárukou
žiarivej krásy a dlhodobej čistoty pre všetky fasády, s minimálnymi
nárokmi na údržbu a obnovu počas celej životnosti.

Čistá fasáda len
pôsobením denného
svetla, vlhkosti
a vetra

Tento rozloží na povrchu
uložené čiastočky
biologického znečistenia,
ktoré z povrchu odstráni
pohyb vzduchu a čiastočne
padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná
vlhkosť a proces vysušovania
povrchu odstránia všetky
zvyšky nečistôt a vyčistia
fasádu.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT STAR TOP & COLOR

Výnimočná sila, krásne farby
TECHNOLÓGIA V SLUŽBÁCH FASÁDY
 extrémna odolnosť
 široký sortiment farieb
 vynikajúce spracovanie
Po prémiovej fasádnej farbe Baumit StarColor
prinášame v roku 2018 na trh novú prémiovú silikónovú
omietku Baumit StarTop, ideálne riešenie pre všetky
nové i rekonštruované fasády.

Silikónová omietka novej generácie
Kombinácia vysoko kvalitného silikónového spojiva a inovatívneho
funkčného plniva vytvára fasádnu omietku s jedinečnými
vlastnosťami, ktorá bude bezpečne chrániť váš dom 7 dní v týždni,
24 hodín denne a to všetko oveľa dlhšie, ako si viete predstaviť.
Nová receptúra zároveň umožňuje rozšíriť sortiment ponúkaných
farebných odtieňov – omietka StarTop je k dispozícii až
v 758 farbách, t.j. vo všetkých odtieňoch Baumit Life s výnimkou
tých najsýtejších. Ďalším plusom je žiarivo biela Biela – ak túžite
po naozaj oslnivej fasáde, siahnite po omietke StarTop v odtieni
Life 0019. Bez ohľadu na zvolený farebný odtieň však získate
s istotou krásnu fasádu na dlhý čas.

Jednoduché spracovanie sa počíta
Aplikácia omietky StarTop je jednoduchá, so zaručeným výsledkom
v každej zo šiestich ponúkaných štruktúr. V prípade farby StarColor
nielen profesionáli ocenia vysokú kryciu schopnosť a možnosť
nanášania striekaním technológiou airless.
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Dr ypor Ef fect

BAUMIT STAR TOP & COLOR

Na fasáde sucho a bezpečne
DRYPOR EFEKT
 rýchloschnúci povrch
 zvýšená odolnosť voči mikroorganizmom
 najvyššia ochrana fasády
Mimoriadnu odolnosť voči poveternostným vplyvom dodáva
novej fasádnej omietke Baumit StarTop, ako aj fasádnej
farbe StarColor kombinácia kvalitného silikónového spojiva
a jedinečného inovatívneho plniva.

Dlhotrvajúca ochrana
Unikátny funkčný povrch omietky Baumit StarTop resp.
farby Baumit StarColor s Drypor efektom, pôsobiacim proti
nežiadúcemu dlhodobému pôsobeniu vlhkosti tak, chráni
fasádu prirodzene dlhšie pred rastom machov a rias. Táto
ochrana je navyše posilnená vyšším obsahom špeciálnych
prísad najnovšej generácie s postupným, dlhodobým
uvoľňovaním účinnej látky.

Multifunkčný efekt na fasáde
Výnimočnosť tejto kombinácie spočíva v jej schopnosti aktívne
ovplyvňovať režim vlhkosti na povrchu fasády. Ide o tzv. Drypor
efekt, ktorý pozostáva z dvoch zložiek:
Na jednej strane vďaka silikónovému spojivu vysoko
hydrofóbny (t.j. vodoodpudivý) povrch omietky alebo farby
zabraňuje prenikaniu kvapiek zrážkovej vody do fasády a táto
zrážková voda zároveň prispieva k odstraňovaniu nečistoty
z fasády.
Na druhej strane má povrch StarTop resp. StarColor vďaka
inovatívnemu plnivu hydrofilné vlastnosti (t.j. schopnosť
zadržiavať vodu), takže fasáda zostáva predovšetkým
v kritickom hmlistom počasí suchá. Nadbytočná vlhkosť vytvára
na povrchu tenký vodný film, ktorý rýchlo absorbuje vrchná
mikroporézna vrstvička omietky resp. farby. V priaznivom
počasí sa potom následne fasáda vplyvom slnka či vetra
rovnako rýchlo vysuší.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT PURA TOP & COLOR

Intenzívne farby
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI STVÁRNENIA
 najmodernejšie cool pigmenty
 vysoká stálosť farieb
 jednoduché spracovanie

Baumit PuraTop a PuraColor však teraz prináša naozaj takmer
neobmedzené možnosti pre zateplené fasády v akejkoľvek farbe,
aká sa vám len páči.

Sýte farby na fasádach sú trendom, ktorý predstavuje pre
výrobcov stavebných materiálov skutočnú výzvu – spojiť farebné
predstavy architekta s vysokými požiadavkami na energetickú
efektívnosť a priniesť vysoko kvalitný materiál s dlhou životnosťou,
ktorý naplní všetky očakávania architektov, investorov
i realizátorov.

Brilantné farby bez hraníc

Farby a omietky: tmavé a intenzívne odtiene
Investori a architekti s predstavou o sýtych farbách na fasáde
mali až doteraz veľmi obmedzené možnosti – predovšetkým
preto, že sa extrémne tmavé odtiene nedali použiť na zateplenie
kvôli nežiadúcemu prehrievaniu povrchu. Paleta sýtych odtieňov

Omietky a farby Baumit PuraTop a Color sú k dispozícii vo všetkých
852 odtieňoch Baumit Life, t.j. 94 základných žiarivých farieb a ich
8 zosvetlení. Paleta základných farieb Baumit Life vyniká sýtymi,
silnými odtieňmi a dodáva každej fasáde výnimočný, jedinečný
charakter. Keďže používa inovatívne cool pigmenty, je teraz
možné používať sýte Baumit odtiene bez obáv aj na veľké plochy
tepelnoizolačných systémov.
nové → Ak chcete žiarivo bielu fasádu, ideálnym riešením je použiť

niektorú z prémiových omietok Baumit NanoporTop, StarTop alebo
PuraTop v odtieni Life 0019. Táto biela je naozaj žiarivo biela!
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Vzorkovnica farieb na tejto strane je len orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.
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Brilliant Ef fec
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BAUMIT PURA TOP & COLOR

Cool pigmenty
COOL FARBY PRE VŠETKY FASÁDY
 neobmedzené možnosti pre zateplenie
 pre nižšiu povrchovú teplotu fasády
 vždy bezpečná kombinácia najvyššej kvality
Vo farebných povrchových úpravách Baumit sú používané tzv. cool
pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať
neviditeľnú tzv. infračervenú zložku slnečného žiarenia.
Teplota na povrchu Baumit tepelnoizolačných systémov je preto
aj pri veľmi sýtych farebných odtieňoch výrazne nižšia a minimálne
je teda i riziko jeho poškodenia kvôli prehrievaniu.
Pigmenty novej generácie sú používané vo všetkých omietkach
a fasádnych farbách Baumit, takže všetkých 852 farieb Baumit
Life má súčiniteľ slnečnej odrazivosti TSR >20. To umožňuje ich
použitie bez obmedzenia i na veľké plochy zateplených fasád.

Technológia cool pigmentov
Zatiaľ čo tradičné pigmenty pohlcujú väčšinu
slnečného žiarenia, cool pigmenty majú
schopnosť odrážať jeho tepelnú zložku, takže
sa teplota povrchu fasády znižuje. To je dôvod, prečo sú Baumit
omietky a farby naozaj cool.

Súčiniteľ TSR a HBW
Súčiniteľ TSR – tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti
povrchovej úpravy nahrádza doteraz zaužívaný súčiniteľ HBW.
Súčiniteľ TSR charakterizuje schopnosť fasády odrážať všetky
zložky slnečného žiarenia vrátane tepelnej a jeho hodnotu tak
ovplyvňuje okrem farebnosti aj materiálové zloženie povrchovej
úpravy, predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu).
Čím vyššia je hodnota TSR, tým lepšie fasáda odráža všetky zložky
slnečného žiarenia a tým je nižšie jej prehrievanie.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT CREATIV TOP

Dizajn a kreativita
TISÍC MOŽNOSTÍ PRE VAŠU FASÁDU

Kreatívne, ale efektívne

 nekonečné možnosti stvárnenia
 jednoduché spracovanie
 kreatívna a pestrá fasáda
Kombinácia modelovateľnej omietky CreativTop a dekoračných
náterov Lasur, Metallic a Glitter v systéme Baumit DesignLife
prináša doteraz netušené možnosti architektonického stvárnenia
pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré i nové minerálne
omietky a stierky, betónové steny i sanačné omietky. Jednoduché
spracovanie, dobrá cena a efektný výsledok sú pritom zaručené!
Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb
Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený.

MAX

24

TREND

VARIO

Nahrubo zahladená, štrukturovaná kefou alebo valčekom, jemne
porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká
s náterom – takéto a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa
s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou.
Šesť rôznych typov omietky Baumit CreativTop od najhrubšej
CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez
akýchkoľvek prekážok.
Buďte kreatívni, doprajte vašej omietke ľubovoľnú štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte
jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic, Glitter.

FINE

PEARL

SILK

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Imitácia dreva

Vstrekovacia technika

Striekanie

Valčekovanie

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

Špongiová technika

Technika „Hrubý betón“

Technika „Jemný betón“

Hrebeňová technika

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

Imitácia hrdzavého plechu

Modelovanie špachtľou

Hrubé a jemné pásiky

Metličkovanie

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

Dekoratívne ryhovanie

Reliéfna technika

Jemný povrch s náterom

Imitácia tehlového muriva

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

MAX

TREND

VARIO

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

FINE

PEARL

SILK

Myšlienky s budúcnosťou.
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Užite si doma lepšiu kvalitu života
Pohoda a zdravá vnútorná klíma – to sú kvality, ktoré robia z domu domov. Najdôležitejším krokom
pri tvorbe príjemného prostredia je voľba správneho zateplenia. To pomôže udržať príjemnú, stabilnú
teplotu v miestnosti v ktoromkoľvek čase, bez ohľadu na ročné obdobie.
VÝHODY
Náklady na vykurovanie tvoria v priemernej domácnosti až 75 %
všetkých nákladov na energie. Zatepliť a šetriť tak náklady na
vykurovanie má preto určite zmysel. Zateplenie obvodových
stien predstavuje jednoznačne najjednoduchší a z pohľadu
efektívnosti nákladov aj najvýhodnejší spôsob ako šetriť energiu
v domácnosti. Obaliť dom do teplého kabáta z tepelnoizolačného
systému znamená výrazne znížiť tepelné straty a zároveň
podstatne zlepšiť vnútornú klímu v byte. A v neposlednom rade,
ocení to i naše životné prostredie!
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ETICS

ETICS

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit
ETICS

Čo udrží zimu v teple
a leto v chlade?

Baumit Cenník 2018, str. 38 – 73

9 dobrých dôvodov
pre Baumit Zateplenie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

príjemná vnútorná klíma po celý rok
trvalo nízke náklady na vykurovanie
úspora nákladov už pri výstavbe domu
úspora nákladov na prevádzku a údržbu
ochrana obvodových stien pred nepriaznivými vplyvmi
eliminácia tepelných mostov
zníženie emisií CO2
život v harmónii so životným prostredím
dizajn a kreativita bez hraníc

SYSTÉMY

KOMPONENTY

Pohoda a zdravá vnútorná klíma – to sú kvality, ktoré urobia
z vášho domu domov. Najdôležitejším krokom pri tvorbe
príjemného prostredia je voľba správneho zateplenia, preto vám
Baumit ponúka široký sortiment tepelnoizolačných systémov
na zateplenie nových rodinných domov i na termickú sanáciu
starších panelákov. Všetky komponenty sú dôsledne navzájom
zosúladené, prispôsobené požiadavkám podkladu, spĺňajúce
tie najprísnejšie kritériá európskych a slovenských technických
predpisov.

Od vysoko kvalitného Baumit zateplenia sa očakáva, že
bude spoľahlivo chrániť váš dom po celé roky a desaťročia.
Pre naplnenie tohto očakávania je kľúčová správna voľba
lepiacej a výstužnej stierky, ktorá musí byť dokonale
zosúladená s tepelnou izoláciou i s podkladom. Baumit
ponúka kvalitné lepiace stierky pre všetky použitia, spĺňajúce
všetky vaše požiadavky, ako aj široký sortiment príslušenstva,
ktoré perfektne dopĺňa váš vysnívaný tepelnoizolačný systém
Baumit.

Myšlienky s budúcnosťou.

27

PREHĽAD TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

BAUMIT STAR
EPS

BAUMIT OPEN

E

O

 dýcha 4x lepšie
 optimálna vnútorná klíma
 jedinečný systém pre každú
fasádu

BAUMIT STAR
MINERAL

 kvalita a bezpečnosť
 šetrí čas a peniaze
 široký sortiment
povrchových úprav

M

 čisto minerálny systém
 požiarna odolnosť
 kvalita a bezpečnosť

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

NanoporTop
alt. openTop /1

StarTop /1

SilikatTop /1

ZÁKLADNÝ
NÁTER

PremiumPrimer

PremiumPrimer /2

PremiumPrimer /2

STIERKOVANIE

openContact

StarContact White
alt. StarContact

StarContact White
alt. StarContact

VÝSTUŽ

openTex

StarTex

StarTex

TEPELNÁ
IZOLÁCIA

open reﬂect
alt. openTherm

StarTherm

Minerálne
fasádne izolačné dosky

LEPENIE

openContact

StarContact White
alt. StarContact

StarContact White
alt. StarContact

KOTVENIE

StarTrack

StarTrack

Kotva S

/1 Ďalšie možnosti povrchových úprav tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete v Baumit Cenníku 2018, str. 20 – 28
/2 V prípade aplikácie na StarContact White alebo PowerFlex sa základný náter nevyžaduje
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BAUMIT PRO

R

 o 30 % lepšia izolácia
 pre obmedzené možnosti
zateplenia
 ideálny pre nízkoenergetické
domy

BAUMIT POWER

P

 kvalita za výbornú cenu
 jednoduché spracovanie
 široký sortiment
povrchových úprav

I

ETICS

BAUMIT STAR
RESOLUTION

 vysoká odolnosť
 pre extrémne namáhanie
 jednoduché spracovanie
s pastéznou stierkou

PuraTop /1

GranoporTop
alt. SilikatTop /1

StarTop /1

Cenník 2018
str. 20 – 28

PremiumPrimer /2

UniPrimer

PremiumPrimer /2

Cenník 2018
str. 30 – 31

StarContact White
alt. StarContact

ProContact

PowerFlex

Cenník 2018
str. 40 – 44

StarTex

StarTex

StarTex

Cenník 2018
str. 45

StarTherm Resolution

Fasádne izolačné dosky EPS-F
alt. Minerálne fasádne izolačné dosky

StarTherm

Cenník 2018
str. 46 – 53

StarContact White
alt. StarContact

ProContact
alt. PaneloFix

StarContact White
alt. StarContact

Cenník 2018
str. 40 – 44

Kotva S

Kotva S

StarTrack

Cenník 2018
str. 54 – 66

Myšlienky s budúcnosťou.
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TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit open
ZATEPLENIE, KTORÉ DÝCHA
 fasáda, ktorá dýcha
 príjemná a zdravá vnútorná klíma
 jedinečný systém pre každú fasádu
Nezáleží na tom, či staviate nový dom alebo rekonštruujete starší,
systém Baumit open je vždy najlepšie riešenie. Všetky komponenty
sú vysoko paropriepustné, takže umožňujú stenám domu dýchať.
To vytvára optimálne podmienky v interiéri rovnako v lete, ako aj
v zime.
Vysoká paropriepustnosť fasádnych izolačných dosiek na báze
polystyrénu je zabezpečená patentovaným systémom dierok.
Dierkovaný polystyrén izoluje rovnako dobre ako ten bez perforácií,
má však 4x vyššiu schopnosť prepúšťať vodnú paru.

99 % vzduchu
Pri výrobe izolačných dosiek Baumit open sa spotrebuje len
minimum energie: Izolant Baumit open sa skladá z tisícov malých
guličiek naplnených vzduchom, pričom samotný polystyrén
tvorí len 1 % ich objemu, zvyšok je vzduch. Výroba izolačných
dosiek Baumit open tak vyžaduje v porovnaní s inými izolačnými
materiálmi oveľa menej energie, takže i z tohto pohľadu možno
považovať systém Baumit open za naozaj ekologické zateplenie.

Ako to funguje
Teplota vnútorného vzduchu a jeho relatívna vlhkosť by sa
mala pohybovať v rozmedzí 19 – 22 °C pri vlhkosti 40 – 60 %.
Priemerná domácnosť vyprodukuje cca 10 litrov vodnej pary za
deň. Aby táto neovplyvňovala negatívne vnútornú klímu, mala by
byť bezpečne odvedená do vonkajšieho prostredia. V jedinečnom
systéme Baumit open prechádza vodná para cez dierky izolantu
ako cez komín bez toho, aby sa hromadila v interéri alebo hmote
izolantu. Okrem toho vzduch uzavretý v dierkach po správnom
nalepení a zastierkovaní izolantu prispieva k účinnosti tepelnej
izolácie.
30

ETICS

Pekná fasáda, ktorá vydrží

SKLADBA SYSTÉMU

Systém Baumit open má viacero pozoruhodných vlastností, ktoré
z neho robia viac než len užitočné zateplenie.
Systém v sebe spája najlepšiu technológiu kotvenia, vysokú
paropriepustnosť a vysokú účinnosť izolantu s inovatívnou
povrchovou úpravou na princípe nanotechnológií. Pomáha vytvoriť
fasádu, ktorá vydrží desaťročia.

1

Samočistiaca povrchová úprava.
Baumit Cenník 2018 → str. 20

2

Výhody:






Baumit NanoporTop

Baumit PremiumPrimer
Základný náter najvyššej kvality.
Baumit Cenník 2018 → str. 30

zateplenie s vlastnosťami podobnými ako tehlové murivo
paropriepustný systém, ktorý dýcha
predchádza vzniku kondenzácie
zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu
umožňuje rýchle vysušenie stavby a skracuje tak čas výstavby

3

Baumit openContact
Vysoko paropriepustná stierka na
lepenie a vytvorenie výstužnej vrstvy.
Baumit Cenník 2018 → str. 40

4

SKLADBA SYSTÉMU

Baumit openTex
Vysoko kvalitná sklotextilná mriežka.
Baumit Cenník 2018 → str. 45

6

5

5

Baumit open reflect
Paropriepustné izolačné dosky zo šedého
EPS, s vynikajúcou izolačnou schopnosťou.
Baumit Cenník 2018 → str. 46

3

3
6

4
1

2

Baumit StarTrack
Dokonalé kotvenie izolačných dosiek
pomocou lepeného spoja.
Baumit Cenník 2018 → str. 54 – 55
Myšlienky s budúcnosťou.
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TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Star EPS
TRADIČNÉ RIEŠENIE
 systém osvedčený podľa ETAG 004
 extrémne odolný voči poveternostným vplyvom
 so zárukou najvyššej kvality
Hrajte na istotu: So systémom Baumit Star EPS investujete
do svojej bezstarostnej budúcnosti. Nielenže budete denne šetriť
náklady na vykurovanie, ale zabezpečíte bezpečný domov aj
pre ďalšie generácie.
Systém Baumit Star EPS je vysoko pružný a zároveň odolný, pričom
tento pionier medzi tepelnoizolačnými systémami využíva všetky
naše skúsenosti získané jeho dlhoročným testovaním a používaním.

Investícia do budúcnosti
Kombinácia príjemnej vnútornej klímy a technológií na úsporu
energie zvyšuje kvalitu života doma aj v práci. Systém Baumit
Star EPS pomáha zvyšovať hodnotu vašej nehnuteľnosti vďaka
vynikajúcej izolácii kombinovanej s atraktívnym vzhľadom fasády.

Voda nemá šancu
Baumit StarTop je vysoko paropriepustná a zároveň vysoko
vode odolná fasádna omietka prémiovej kvality, ktorá dokonale
ochráni fasádu pred vplyvmi počasia. Navyše s vynikajúcou
spracovateľnosťou aj v podmienkach, ktoré nie sú vždy ideálne.

Pružnosť a odolnosť
Baumit StarContact White je malta na lepenie a stierkovanie
najvyššej kvality, s istotou vysoko prekračujúca normami
predpísané parametre. To zabezpečuje jej vysokú prídržnosť
a trvanlivosť bez ohľadu na druh podkladu, teplotu vzduchu,
rýchlosť vetra a akékoľvek ďalšie výzvy, ktorým musí kvalitná
fasáda čeliť počas svojej životnosti. Jej meno hovorí za všetko
– je to naozaj hviezda medzi lepiacimi stierkami, navyše
prinášajúca vyšší komfort a úsporu času i pri realizácii zateplenia.
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ETICS

Prémiová kvalita

SKLADBA SYSTÉMU

Ak na stierkovanie použijete Baumit StarContact White, môžete
po vyzretí aplikovať povrchovú úpravu priamo, bez základného
náteru. Ak je potrebný základný náter, Baumit PremiumPrimer má
jedinečné spracovateľské vlastnosti a prispieva k prvotriednej
ochrane vašej fasády.

1

Baumit StarTop
Silikónová fasádna omietka
prémiovej kvality
Baumit Cenník 2018 → str. 21

Zvoľte si najlepší izolant
Fasádne izolačné dosky zo šedého polystyrénu Baumit StarTherm
majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Umožňujú tak dosiahnuť
želanú úsporu aj pri menších hrúbkach izolácie.

2

Baumit StarContact White
Vysoko odolná, paropriepustná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie.
Baumit Cenník 2018 → str. 41

Výhody:







3

bezpečnosť a príjemná vnútorná klíma
extrémne odolný voči poveternostným vplyvom
jednoduché spracovanie
široké možnosti architektonického stvárnenia
viac než 30-ročné skúsenosti
systém so zárukou najvyššej kvality

Baumit StarTex
Sklotextilná mriežka.
Baumit Cenník 2018 → str. 45

4

Baumit StarTherm
Izolačné dosky zo šedého EPS,
s vynikajúcou izolačnou schopnosťou.

SKLADBA SYSTÉMU

Baumit Cenník 2018 → str. 48

5
4

5

Baumit StarTrack
Jedinečná lepiaca kotva na kotvenie
izolantu.
Baumit Cenník 2018 → str. 54 – 55

3

1

2

Myšlienky s budúcnosťou.
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TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Star Mineral
MINERÁLNE RIEŠENIE
 minerálny
 nehorľavý
 paropriepustný
Domov by vám mal poskytnúť komfort a tú najlepšiu kvalitu života.
Kľúčovými faktormi vnútornej klímy sú teplota a vlhkosť vzduchu
a tieto pozitívne ovplyvňuje systém Baumit Star Mineral.
Baumit Star Mineral je osvedčený tepelnoizolačný systém vhodný
pre všetky typy stavieb, bez akýchkoľvek obmedzení požiarnymi
predpismi. Vrstva minerálneho izolantu je chránená odolnou
výstužnou vrstvou z paropriepustnej stierky najvyššej kvality
s vloženou sklotextilnou mriežkou. Odolnosť voči poveternostným
vplyvom zabezpečuje povrchová úprava kvalitnou prefarbenou
fasádnou omietkou.

Minerálne zateplenie
Systém vyniká vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami
a svojou nehorľavosťou, ako aj vysokou paropriepustnosťou, takže
pozitívne prispieva k príjemnej klíme v interiéri.
Minerálne izolačné dosky neobsahujú žiadne horľavé látky,
sú vyrábané z vláken tzv. kamennej vlny, ktoré sa lisujú a spájajú
ekologicky nezávadnými živicami.

Univerzálny systém
Tepelnoizolačný systém Baumit Star Mineral je možné použiť na
všetky typy podkladov. Je vhodný pre rekonštrukcie aj novostavby,
na rodinné aj bytové domy, ako aj na občianske budovy.
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Efektívne a ekologicky
k

SKLADBA SYSTÉMU

Tepelné izolácie, ktoré slúžia na znižovanie spotreby energie sú
významným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám. Je však
dôležité správne si vybrať z množstva na trhu dostupných materiálov
taký, ktorý nielen účinne znižuje spotrebu energie po zabudovaní,
ale aj jeho výroba je ekologická a z dostupných surovín tak, ako je
to v prípade minerálnej vlny.

1

Silikátová fasádna omietka.
Baumit Cenník 2018 → str. 25.

2

Výhody:







Baumit SilikatTop

Baumit StarContact White
Vysoko odolná, paropriepustná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie.

čisto minerálne zateplenie
nehorľavý systém
použitie bez obmedenia požiarnymi predpismi
s dobrými zvukovoizolačnými parametrami
s vynikajúcou paropriepustnosťou
univerzálny systém na všetky typy podkladov

Baumit Cenník 2018 → str. 41

3

Baumit StarTex
Sklotextilná mriežka.
Baumit Cenník 2018 → str. 45

4

Minerálne fasádne izolačné
dosky
Nehorľavé, paropriepustné.

SKLADBA SYSTÉMU

Baumit Cenník 2018 → str. 50

5
4

5

Baumit Kotva S
Na kotvenie izolantu, s oceľovým
tŕňom.
Baumit Cenník 2018 → str. 56

3

1

2

Myšlienky s budúcnosťou.
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TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Star Resolution
VIAC PRIESTORU PRE ŽIVOT
 o 30 % lepšia tepelná izolácia
 menšia hrúbka izolantu, viac priestoru pre život
 riešenie pre špeciálne požiadavky
Tepelnoizolačný systém Baumit Star Resolution s hrúbkou izolácie
8 cm poskytne vášmu domu rovnakú ochranu ako bežné zateplenie
s hrúbkou 12 cm. To znamená rovnaký efekt zateplenia s hrúbkou
izolácie menšou o 30 %!

Kombinácia je možná
Ak je to potrebné, je možné kombinovať systém Baumit Star
Resolution s inými profesionálnymi tepelnoizolačnými systémami.
Toto je obzvlášť výhodné, ak nastanú špecifické problémy
pri riešení architektonických detailov ostení, oplechovania
a pod. Baumit Resolution poskytuje prijateľnú alternatívu bez
kompromisov v kvalite a pri úspore energie.

Štíhly systém, silné riešenie
Ak použijete vhodné systémové komponenty, izolačné dosky
Baumit StarTherm Resolution umožnia realizovať kvalitné
zateplenie aj v malej hrúbke. To predstavuje mimoriadnu výhodu
obzvlášť v prípade obmedzených priestorových možností.

Jednoduché spracovanie
Izolačné dosky StarTherm Resolution majú z oboch strán
kašírovanú 3 mm vrstvu šedého EPS, čo umožňuje jednoduché
a rýchle spracovanie ako pri práci s bežným EPS.
Samozrejme, tak ako v prípade ostatných tepelnoizolačných
systémov Baumit, je potrebné dodržať naše odporúčania
a spracovateľské zásady, ktoré nájdete v technologickom predpise
a technických listoch.

Porovovnanie izolačnej schopnosti
Resolution

EPS-F sivý

EPS-F biely

1*
2*

1* Baumit Resolution
λ = 0,022 W/(m.K), 8 cm
2* Bežný izolant
λ = 0,040 W/(m.K), 12 cm

8 cm
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10 cm

12 cm

ETICS

Nižšie náklady na oplechovanie
Prispôsobiť klampiarske konštrukcie na fasáde zatepleniu s veľkou
hrúbkou je finačne aj technicky náročné.
Menšie hrúbky tepelnoizolačného systému Baumit Star Resolution
prinášajú v tomto smere výrazne nižšie nároky a teda šetria
investorovi peniaze aj čas.

SKLADBA SYSTÉMU
1

Baumit PuraTop
Výnimočne odolná akrylátová
omietka prémiovej kvality.
Baumit Cenník 2018 → str. 22

Inovatívny materiál
Uzavretá bunková štruktúra izolačných dosiek Baumit StarTherm
Resolution vyrobených z tvrdenej resolovej peny s obojstrannou
povrchovou úpravou sivým EPS umožňuje dosahovať vynikajúce
tepelnotechnické parametre už v malých hrúbkach. Surovina
používaná na ich výrobu patrí medzi najstaršie a najznámejšie plasty
a je zárukou ich vysokej kvality a dlhej životnosti.





Baumit StarContact White
Vysoko odolná, paropriepustná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie.
Baumit Cenník 2018 → str. 41

3

Výhody:


2

Baumit StarTex
Sklotextilná mriežka.

najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti λD=0,022 W(m.K)
o 30 % lepšia tepelnoizolačná schopnosť
štíhle zateplenie pre použitie v extra malých hrúbkach
možnosť kombinovať na fasáde s inými Baumit ETICS

Baumit Cenník 2018 → str. 45

4

Baumit StarTherm
Resolution
Izolačné dosky mimoriadnou izolačnou
schopnosťou – λD= 0,022 W/(m.K)!

SKLADBA SYSTÉMU

Baumit Cenník 2018 → str. 49

2
4
5

5

Baumit Kotva S
Na kotvenie izolantu, s oceľovým
tŕňom.
Baumit Cenník 2018 → str. 56

2

3

1

Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumit Pro
SYSTÉM PRE PROFESIONÁLOV
 vynikajúci pomer cena – výkon
 jednoduché spracovanie
 široká škála farieb
Baumit Pro je systém vytvorený predovšetkým pre veľké objekty,
novostavby alebo rekonštrukcie v bežných podmienkach, kde
zohráva svoju podstatnú úlohu cena. So systémom Baumit Pro
je možné dosiahnuť optimálnu ochranu fasády s efektívnymi
nákladmi.

Stvorený pre profesionálov
Ak plánujete výstavbu viacerých rodinných domov, obnovu
bytových domov alebo iných väčších objektov, systém Baumit
Pro predstavuje pre vás profesionálne riešenie. Lepiaca malta
Baumit ProContact je pružná, odolná voči poveternostným
vplyvom, vhodná pre použitie v bežných podmienkach počas
realizácie i celej životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov
na ekonomickú efektívnosť riešenia. Ak kladiete dôraz nielen
na funkčnosť a estetiku, ale dôležitým faktorom pri rozhodovaní
je aj cena, vtedy je systém Baumit Pro ideálnym riešením.
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Ideálny pre bytové domy
Baumit ProContact je vhodný pre lepenie a stierkovanie
izolačných dosiek z minerálnej vlny aj z polystyrénu. Striedanie
týchto izolantov na fasáde kvôli protipožiarnym predpisom
je preto so systémom Baumit Pro jednoduché, bez nutnosti
uvažovať o zmene lepiacej stierky.

ETICS

Ekonomicky nespochybniteľné
Každý profesionálny spracovateľ realizujúci zateplenie na
bytových domoch alebo iných väčších objektoch sa nepomýli,
ak použije zateplenie Baumit Pro. Osvedčený ProContact šetrí
čas aj peniaze svojim jednoduchým spracovaním pri lepení
izolantu aj pri stierkovaní. Akrylátová omietka GranoporTop svojim
nenáročným spracovaním a širokou paletou farieb len potvrdzuje
neodškriepiteľnú výhodnosť pomeru ceny a výkonu pri tomto
tepelnoizolačnom systéme.

SKLADBA SYSTÉMU
1

Baumit GranoporTop
Prefarbená akrylátová omietka.
Baumit Cenník 2018 → str. 26

2

Baumit UniPrimer
Základný náter.
Baumit Cenník 2018 → str. 31

Výhody:






univerzálny systém
jednoduché spracovanie
pre minerálny izolant aj polystyrén
široké možnosti architektonického stvárnenia
profesionálna kvalita za výbornú cenu

3

Baumit ProContact
Stierka na lepenie a realizáciu
výstužnej vrstvy.
Baumit Cenník 2018 → str. 42

4

Baumit StarTex
Sklotextilná mriežka.
Baumit Cenník 2018 → str. 45

SKLADBA SYSTÉMU

5

5

6

Baumit Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Izolačné dosky z bieleho polystyrénu.
Baumit Cenník 2018 → str. 49

4
6

3
2

Baumit Kotva S
Kotvenie izolačných dosiek.
Baumit Cenník 2018 → str. 56

1

Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumit Power
NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
 vysoká odolnosť voči nárazu
 pre extrémne namáhané fasády
 jednoduché spracovanie s pastéznou stierkou
Výskyt extrémov počasia v posledných rokoch dramaticky rastie.
Pri voľbe tepelnoizolačného systému už preto nejde len o voľbu
optimálneho zateplenia, ale rastie i význam ochrany fasády pred
mechanickým poškodením i vplyvom extrémneho počasia.

Tvrdý a pružný zároveň
Samozrejme, táto ochrana funguje len v prípade, ak sa tvrdosť
spojí s pružnosťou. Tajomstvo systému Baumit Power spočíva
v perfektnej rovnováhe medzi tvrdosťou a pružnosťou systému,
z ktorej profituje vaša fasáda.
Súčasná moderná architektúra čistých tvarov bez tradičnej
ochrany strešnými rímsami predstavuje pre fasádu zvýšené
riziko poškodenia. Rovnako rizikové je dodatočné zateplenie
väčšími hrúbkami izolácie bez dostatočnej úpravy klampiarskych
konštrukcií. V obidvoch prípadoch poskytuje primeranú ochranu
fasády systém Baumit Power.

Silné fasády pre extrémne namáhanie
Je mnoho spôsobov, ako chrániť fasádu. Od ochrany pomocou
materiálov s hrubšou zrnitosťou až po high-tech stavebné
materiály. Systém Baumit Power efektívne chráni fasádu pomocou
vysoko pružnej, silnej stierky, ktorá je priamo v hmote spevnená
špeciálnymi výstužnými vláknami. Ochrannú vrstvu uzatvára
následná povrchová úprava vysoko kvalitnou prefarbenou
omietkou, ktorá dodáva fasáde nielen atraktívny vzhľad, ale chráni
i celý systém pred poveternostnými vplyvmi

Najlepšie poistenie
Je len otázkou času, kedy bude mať stupeň odolnosti vašej fasády
voči krupobitiu priamy vplyv na poistenie vašej nehnuteľnosti
v prípade poškodenia živelnou pohromou. Určite je však múdre
poistiť sa už dnes trojnásobne – použitím jedinečného systému,
ktorý ochráni vašu fasádu nielen pred únikom tepla, ale i pred
mechanickým poškodením a extrémami počasia. Pretože použiť
systém Baumit Power je vždy lepšie, než odstraňovať ťažko
predvídateľné škody.
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ETICS

Inovatívna ochrana

SKLADBA SYSTÉMU

Srdcom systému je výstužná stierka Baumit PowerFlex. Táto
bezcementová pastézna stierka je silnou inováciou z laboratórií
Baumit. Vysoko kvalitné spojivá kombinované s vysoko pružnými
aramidovými vláknami a precízne zvolené plnivo robia zo systému
Baumit Power zateplenie s najvyššou odolnosťou voči nárazu.

1

Baumit StarTop
Extrémne pružná silikónová omietka
prémiovej kvality.
Baumit Cenník 2018 → str. 21

Ideálne je kombinovať stierku Baumit PowerFlex s izolantom
Baumit StarTherm. Použite systém Baumit Power vždy, keď
očakávate vysokú pružnosť a silu!

2

Baumit PowerFlex
Pastézna výstužná stierka.
Baumit Cenník 2018 → str. 43

Výhody:






vysoko efektívna ochrana voči nárazom
ochrana pred poveternostnými vplyvmi po celý rok
zateplenie a odolnosť v jednom
pre oblasti s rizikom extrémneho počasia
pre fasády s vysokým mechanickým namáhaním

3

Baumit StarTex
Vysoko odolná sklotextilná mriežka.
Baumit Cenník 2018 → str. 45

4

Baumit StarTherm
Fasádne izolačné dosky zo šedého EPS,
s vynikajúcou izolačnou schopnosťou.
Baumit Cenník 2018 → str. 48

SKLADBA SYSTÉMU
6
5

Na lepenie izolačných dosiek.

5

Baumit Cenník 2018 → str. 41

4

6

3
2
1

Baumit StarContact White

Baumit StarTrack
Dokonalé kotvenie izolačných dosiek
pomocou lepeného spoja.
Baumit Cenník 2018 → str. 54 – 55

Myšlienky s budúcnosťou.
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KOTVENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

Baumit StarTrack
VYLEPŠENÉ KOTVENIE- PATENTOVANÝ LEPENÝ SPOJ
 šetrí energiu, čas aj peniaze
 jedna kotva pre všetky hrúbky izolácie
 bezpečná realizácia pod kontrolou

Jednoduché pravidlá, zaručený
výsledok


Vyzerá ako rozperná kotva, ale je to StarTrack
Pri kotvení ETICS pomocou lepiacej kotvy Baumit StarTrack sa
kotviaci prvok osádza ešte pred lepením tepelnoizolačnej vrstvy,
teda priamo na pôvodnú stenu. Jednotlivé izolačné dosky sa lepia
až následne. Zároveň vytvoríme pomocou kotvy a vysokokvalitného
lepidla dokonalý lepený spoj medzi stenou a izolačnou doskou,
bezpečne ukotvený v nosnom podklade. To šetrí čas a náklady,
a prináša väčšiu bezpečnosť pri realizácii a následnom užívaní
systému.

Výhody pre všetkých
Pre realizátora: Realizátor vždy vidí, do akého podkladu osádza
kotvu, nehrozí nijaké poškodenie a zároveň môže vhodne zvoliť
miesto, aby v podklade skutočne „držala“.
Pre investora: Bez ohľadu na predpokladanú hrúbku izolantu sa
dĺžka, a teda ani cena lepiacej kotvy nemení.
Pre všetkých: Lepiace kotvy nijakým spôsobom nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy. Zateplený dom je dokonale obalený izoláciou
bez tepelných mostov a fasáda je pekná, bez nežiaducich fľakov.

Baumit StarTrack sa osádza podobne ako rozperné kotvy
do vopred predvŕtaných otvorov.
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Overte kvalitu podkladu a zistite hrúbku omietky.
Zvoľte vhodný typ lepiacej kotvy Baumit StarTrack.
Osaďte lepiace kotvy Baumit StarTrack podľa predpísanej
schémy. Na zhotovenie lepeného spoja použite lepidlo Baumit
StarContact White, Baumit StarContact, Baumit openContact
alt. Baumit ProContact.
Pri ďalších krokoch realizácie dodržte všetky zvyčajné
spracovateľské zásady.

Kvalitné lepidlo je kľúč
Len použitie vysoko kvalitnej lepiacej malty umožní vytvoriť
bezpečný a trvanlivý lepený spoj medzi tanierom kotvy StarTrack
a izolantom, ktorý s istotou prenesie všetky namáhania
z povrchu systému až do nosného podkladu. Naše odporúčanie
je použiť lepidlo najvyššej možnej kvality, ideálne StarContact
White. Užívajte si potešenie zo zateplenej fasády s lepiacimi
kotvami Baumit StarTrack bez tepelných mostov, bez obáv
a po dlhý čas!

Vzájomná vzdialenosť lepiacich kotiev StarTrack je maximálne 40 cm,
vzdialenosť od soklovej lišty, nároží, resp. iných hrán 10 cm.

ETICS

Baumit Cenník 2018, str. 54 – 66

STARTRACK ORANGE

STARTRACK RED

Univerzálna skrutkovacia lepiaca kotva
pre rôzne typy podkladov vrátane
pórobetónu. Hrúbka omietky do 40 mm.

Zatĺkacia lepiaca kotva. Obzvlášť
vhodná do tehly s omietkou. Hrúbka
omietky do 40 mm.

info → Baumit Cenník 2018, str. 54

info → Baumit Cenník 2018, str. 55

nosné murivo z pórobetónu

nosné tehlové murivo

pôvodná omietka (hrúbky 15 mm max.)

pôvodná omietka (hrúbky 40 mm max.)
lepiaca kotva StarTrack red

lepiaca kotva StarTrack orange
lepiaci koláč – openContact

lepiaci koláč – openContact alt.
StarContact White

izolant – openTherm, open reflect

izolant – openTherm, open reflect,
StarTherm reflect

výstužná vrstva – openContact +
openTex

výstužná vrstva – openContact + openTex,
alt. StarContact White + StarTex
základný náter – PremiumPrimer

základný náter – PremiumPrimer

omietka – NanoporTop alt. iná fasádna
omietka

omietka NanoporTop alt. iná fasádna
omietka

STARTRACK BLUE

STARTRACK DUPLEX

Zatĺkacia lepiaca kotva. Obzvlášť
vhodná na kotvenie do betónu
bez omietky.

Skrutkovacia lepiaca kotva. Obzvlášť
vhodná pre realizáciu zateplenia na
pôvodnom zateplení. Hrúbka
pôvodného zateplenia vrátane
omietky do 90 mm.

info → Baumit Cenník 2018, str. 55

info → Baumit Cenník 2018, str. 55
nosný podklad z betónu
pôvodný podklad
pôvodné zateplenie (hr. 90 mm max.)
lepiaca kotva StarTrack blue
lepiaci koláč – StarContact White

lepiaca kotva StarTrack Duplex
lepiaci koláč – openContact

izolant – StarTherm reflect
izolant – openTherm alt. open reflect
výstužná vrstva – StarContact White
+ StarTex

výstužná vrstva – openContact + openTex

základný náter – PremiumPrimer

základný náter – PremiumPrimer

omietka – NanoporTop alt. iná fasádna
omietka

omietka – NanoporTop alt. iná fasádna
omietka

Myšlienky s budúcnosťou.
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KOMPONENTY TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

Profily a príslušenstvo
VŽDY V SYSTÉME
 súčasť kompletného systému ETICS
 perfektne zosúladené so systémom
 pre dokonalú ochranu vášho domu

Dobrý návrh, dobré zateplenie
Všetky takéto a podobné problémy, s ktorými sa bežne
stretávajú realizátori na stavbe, by mali byť vyriešené už vopred
v projekte zateplenia. Ešte pred začiatkom realizácie ETICS by
malo byť zrejmé, ktoré časti zateplenia si vyžadujú špeciálne
profily, ktoré poskytnú optimálnu ochranu kritických detailov
pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými mostami.
Poruchám z nežiadúcich tepelných mostov je taktiež možné
vyhnúť sa použitím správneho príslušenstva a aj rôzne prestupy
kotviacich prvkov cez ETICS (napríklad pre reklamné tabule,
satelitné antény a pod.) nemusia byť pre zateplenú fasádu žiadnym
rizikom – samozrejme, ak sa odborne plánujú ešte v čase prípravy
zateplenia.

Vonkajší tepelnoizolačný systém prichádza na stavbe
do kontaktu s ohraničujúcimi alebo prestupujúcimi konštrukciami
z rôznych materiálov: s okennými rámami z plastu, dreva alebo
hliníku, s konštrukciou zábradlia, s drevenými podstrešnými
rímsami a mnohými ďalšími. Všetky takéto miesta styku musia
byť chránené pred rôznym namáhaním alebo škodcami
– napríklad hnaným dažďom alebo nežiadúcim hmyzom
či hlodavcami.

7
3

5

2

4

6
1
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ETICS

Baumit Cenník 2018, str. 67 – 73

DETAILNE PREPRACOVANÉ RIEŠENIE
1

Baumit Soklový profil Therm

Základ kvalitného ETICS
Umožňuje založenie tepelnoizolačného systému bez tepelných
mostov. Na všetky podklady, pre všetky izolanty.
2

Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní

Napojenie strechy – kritérium kvality
Kľúčovým detailom napojenia na ohraničujúce konštrukcie
v oblasti strechy je ukončenie ETICS pri oplechovaní a realizátori
tu čelia skutočným výzvam. Inovatívne, kvalitné riešenie prináša
Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní.
4

Baumit Dilatačné profily

Baumit Okenné a dverové dilatačné profily

Dážď nemá pri okne šancu
Okenné a dverové dilatačné profily sú odolné voči hnanému dažďu.
Najkvalitnejší z nich, profil Infinity je extrémne pružný a dokáže
absorbovať veľké namáhanie vo všetkých smeroch. Je vhodný pre
všetky typy a hrúbky izolantov, ako aj pre väčšinu typov okenných
konštrukcií.
V prípade inštalácie vonkajších roliet sa taktiež odporúča použitie
špeciálneho Baumit Roletového profilu.
3

5

Škáry – kľúčový je pohyb
V prípade styku dvoch dilatačných celkov (alebo dvoch objektov)
v podklade je nevyhnutné realizovať dilatáciu aj v tepelnoizolačnom systéme.
6

Baumit Špirálová kotva

Kotvenie ľahkých prvkov bez rizika
Prvky drobnej architektúry ako poštové schránky či vonkajšie
svietidlá na fasáde môžu byť problémom, ktorý však vyrieši použitie
Baumit Špirálových kotiev. Kotvy zabezpečia dostatočne pevný
spoj bez rizika zatekania a tepelných mostov.
7

Baumit Ukončovací profil pre odvetranie striech

Vstup malým zvieratám zakázaný
Použitie tohto profilu umožňuje bezpečné prevetrávanie
nevykurovaných podstrešných priestorov bez rizika preniknutia
drobných živočíchov (vtákov, hlodavcov, hmyzu) alebo väčších
nečistôt.

Baumit Drážkový profil

Dojem odvetranej fasády
Použitím Baumit Drážkového profilu vytvoríte dojem odvetranej
fasády s obkladom, ale bez dutín a škár lákavých pre hmyz
a hlodavce, navyše za výrazne priaznivejšiu cenu v porovnaní
s odvetraným zateplením.

Myšlienky s budúcnosťou.

45

Baumit systémy pre profesionálnu obnovu fasády
Nová fasáda – to nie je len kvalitná prefarbená omietka alebo náter fasádnou farbou. Staršie fasády
vyžadujú pri obnove ďaleko komplexnejší prístup a profesionálne riešenia – od špeciálnych prípravkov
na spevnenie alebo ochranu podkladu, cez vysoko kvalitné zjednocujúce stierky, špeciálne systémy
na obnovu a ochranu betónových konštrukcií až po zosúladené sanačné omietkové systémy, ktoré
poskytnú novej fasáde najvyššiu ochranu pred poškodšením vlhkosťou a soľami.

OBNOVA BEŽNE POŠKODENEJ FASÁDY
Aj fasáda, ktorej pravidelne venujete tú najlepšiu starostlivosť,
bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu
zateplenú alebo len omietnutú, na každej fasáde sa časom
objavia známky opotrebovania – od neestetického znečistenia
až po trhliny, ktoré ohrozujú jej životnosť. Baumit vám ponúka
riešenie krok za krokom – od návodu na orientačné posúdenie
rozsahu poškodenia, cez poradenstvo pre ľahšiu orientáciu
v širokom sortimente špeciálnych prípravkov a vysoko kvalitných
stierok až po návrh konkrétneho riešenia obnovy pomocou vysoko
kvalitných, osvedčených Baumit systémov.
Naozaj nezáleží na tom, či máte problém s neestetickými riasami
alebo fasádu ohrozuje väčšie poškodenie – obnova fasády
s Baumitom dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.
46

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ETICS

OBNOVA A SANÁCIA

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit
Obnova
a sanácia

Môže váš starý dom
vyzerať opäť ako nový?

Baumit Cenník 2018, str. 74 – 81

9 dobrých dôvodov pre
obnovu fasády s Baumitom:
1 praxou osvedčené ucelené riešenia
2 pre zateplené i minerálne fasády
3 pre znečistené aj poškodené fasády
4 pre fasády poškodené soľami a vlhkosťou
5 navzájom zosúladené systémy
6 riešenia vyhovujúce požiadavkám pamiatkovej ochrany
7 široký sortiment, kvalitné produkty
8 kvalitný servis a odborné poradenstvo
9 kompletná obnova „z jednej ruky“
SANÁCIA HISTORICKEJ FASÁDY

SANÁCIA BETÓNU NA FASÁDE

Za poškodenými historickými fasádami sa zvyčajne skrýva viac,
než len estetický problém. Poškodenia spôsobené dlhotrvajúcim
pôsobením vlhkosti a solí vyžadujú profesionálny prístup, o to
náročnejší, že je potrebné vziať do úvahy aj oprávnené požiadavky
pamiatkovej ochrany. Toto všetko zohľadňujú sanačné omietkové
systémy Baumit Sanova, ktoré ochránia vlhké historické steny
pred ďalším poškodzovaním soľami, zabezpečia ich plynulé
vysušovanie a zároveň v kombinácii s bezcementovým systémom
Baumit NHL a kvalitnými povrchovými úpravami Baumit umožnia
vrátiť fasáde krásu a lesk v štýle „ako kedysi“.

Fasáda – to nie je len omietka a farba. Súčasťou fasády sú
i betónové konštrukcie – balkóny a loggie, stĺpy a preklady,
schodiská, betónové steny a pod., ktoré sú vystavené pôsobeniu
poveternostných vplyvov minimálne tak, ako fasádna omietka.
Pre obnovu a ochranu existujúcich betónových konštrukcií ponúka
Baumit špeciálne výrobky, ktoré poskytujú ochranu pred koróziou
výstuže, umožňujú zvýšiť jej ochranu a zároveň sú odolné voči
pôsobeniu mrazu a solí. Jednoduchý ucelený systém produktov
s výbornými spracovateľskými vlastnosťami umožňuje obnoviť
všetky betónové konštrukcie na fasáde ľahko a rýchlo, takže celá
fasáda je na dlhý čas nielen pekná, ale aj funkčná, skrátka – ako
nová.

Myšlienky s budúcnosťou.
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OBNOVA FASÁDY

Odstrániť znečistenie a trhliny
TRI MOŽNOSTI AKO OBNOVIŤ VAŠU FASÁDU
 jednoducho
 rýchlo
 kvalitne
Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú,
nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého
oživenia vzhľadu náterom až po kompletnú obnovu. Obnova fasády
s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Znečistenie bez poškodenia
Ak na vašej fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné
poškodenia, stačí len naniesť dva nátery fasádnou farbou Baumit
najvyššej kvality a váš dom zažiari opäť v celej svojej kráse.

Trhliny menšie než 0,5 mm
Podpísal sa na vašej fasáde zub času? Je farba vyblednutá
a objavujú sa prvé trhlinky? V tomto prípade je naozaj najvyšší
čas obnoviť fasádu, aby voda a ďalšie poveternostné vplyvy
nespôsobili väčšie škody. Trhliny so šírkou menšou ako 0,5 mm
vyžadujú pred nanesením fasádnej farby základný náter Baumit
FillPrimer. Tento špeciálny náter vyplní drobné poškodenia a trhliny
na povrchu fasády. Ako finálny náter sa odporúča použiť niektorú
z vysoko kvalitných fasádnych farieb Baumit.Výsledok s istotou
prekročí vaše očakávania na mnoho rokov.
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Trhliny väčšie než 0,5 mm – staršia minerálna
omietka
Vykazuje vaša fasáda vážnejšie poškodenia viditeľné aj pri
zbežnom pohľade? Situácia vyžaduje okamžitú reakciu a Baumit
vám pomôže. Fasádu celoplošne prestierkujte, ideálna je
vysoko pružná a vode odolná stierka MultiWhite alebo môžete
použiť renovačný štuk VivaRenova. Na vyzretý povrch s peknou
pravidelnou štruktúrou potom naneste jeden z vysoko kvalitných
fasádnych náterov Baumit a vaša fasáda bude ako nová.

Trhliny väčšie než 0,5 mm – starší tepelnoizolačný
systém
V prípade poškodenia povrchu staršieho zateplenia je situácia
ešte vážnejšia a k obnove je potrebné pristúpiť profesionálne.
Použite vysoko kvalitné materiály, ktoré poskytnú vášmu zatepleniu
opäť prvotriednu ochranu pred mechanickými a poveternostnými
vplyvmi. Pôvodný povrch dôkladne očistite a zrealizujte novú
výstužnú vrstvu zo stierky MultiWhite s celoplošným vložením
sklotextilnej výstuže StarTex. Aby ste dosiahli opäť pôvodný vzhľad,
naneste niektorú z vysoko kvalitných prefarbených omietok
Baumit, ktoré vdýchnu vašej obnovenej fasáde nový život.

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit Cenník 2018, str. 74 – 75

ZNEČISTENÁ FASÁDA BEZ TRHLÍN

FASÁDA S TRHLINAMI ≤ 0,5 MM

FASÁDA S TRHLINAMI > 0,5 MM

PRÉMIOVÉ
RIEŠENIE
Obnova znečistenej fasády

Oprava fasády s trhlinami ≤ 0,5 mm

Oprava minerálnej omietky

Oprava povrchu ETICS

ak je to potrebné, povrch zbaviť
machov a rias: FungoFluid
 ak je to potrebné, odstrániť
mastnotu a nečistoty: ReClean
 aplikovať nový fasádny náter napr.:
NanoporColor
StarColor



povrch očistiť
 aplikovať náter na opravu trhlín:
Baumit FillPrimer
 povrchová úprava napr:
NanoporColor
StarColor



povrch očistiť
 prestierkovať: VivaRenova alebo
MultiWhite, podľa potreby vložiť
StarTex
 povrchová úprava napr:
NanoporColor
StarColor
PremiumPrimer+NanoporTop





povrch očistiť
prestierkovať: MultiWhite + StarTex
 povrchová úprava napr:
PremiumPrimer + NanoporTop
PremiumPrimer + StarTop


Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT SANOVA I BAUMIT NHL

Historická sanácia
OCHRAŇUJEME HISTORICKÉ DEDIČSTVO
 pre murivo poškodené vlhkosťou a soľami
 pre všetky typy historických objektov
 trvanlivá ochrana na desaťročia
Zavlhnuté steny nie sú iba problém estetický, voda v murive
spravidla prináša so sebou oveľa viac závažných problémov.
Vzlínajúcou vlhkosťou transportované soli spôsobujú deštrukciu
omietok a muriva, takže primárnym cieľom každej sanácie by malo
byť zabezpečenie trvalo suchého prostredia ešte pred aplikáciou
sanačných omietkových systémov.

Sanačný systém Baumit Sanova Trass
Pre murivo s vysokým obsahom vlhkosti a solí
Správne riešenie pre historické objekty s najvyššími požiadavkami:
Optimálne zosúladený systém s jadrovou omietkou na báze
trasu a hydraulického vápna, vhodný všade tam, kde sa vyžaduje
použitie bezcementového omietkového systému. Testovaný
a kontrolovaný podľa smernice WTA.
Spracovateľský bonus: Na väčších objektoch je možné i strojové
spracovanie Baumit Sanova trasovej omietky WTA.

Sanačný systém Baumit Sanova L
Sanačné omietkové systémy Baumit Sanova
Sanačné omietkové systémy Baumit svojimi vlastnosťami
vyhovujú náročným požiadavkám na vnútorné aj vonkajšie omietky
historického muriva. Umožňujú rýchle vysušovanie vlhkého muriva
a zároveň znemožňujú transport vlhkosti a solí na povrch omietky,
vďaka čomu povrch ostáva suchý a opticky v bezchybnom stave.
Ponuku dopĺňajú bezcementové omietky Baumit NHL, vhodné
i pre obnovu pamiatkovo vysoko cenných objektov spôsobom
„ako kedysi“ a vysoko kvalitné povrchové úpravy.
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Pre murivo s miernym až nízkym obsahom vlhkosti a solí
Ideálne riešenie pre investorov s ekologickým cítením: Sanácia
vlhkosti a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností v jednom.
Osvedčený a trvanlivý systém robí dobre svoju prácu v interiéri
i v exteriéri.

Sanačný systém Baumit Sanova S
Pre murivo s nízkym obsahom vlhkosti a solí
Doplnkové riešenie pre historické objekty bez problémov so
zasolením: Systém s vyššou mechanickou odolnosťou dobre
poslúži ako dlhodobá ochrana exponovaných častí stien v interéri
i v exteréri.

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit Cenník 2018, str. 76 – 80

SYSTÉM SANOVA TRASS

SYSTÉM SANOVA L

SYSTÉM SANOVA S

 pre murivo s vysokou

 pre murivo s miernym

 pre murivo s nízkym

vlhkosťou a vysokým
obsahom solí
 aj na strojové spracovanie
 zodpovedá požiadavkám
smernice WTA

až nízkym obsahom solí
a vlhkosti
 s tepelnoizolačnými
vlastnosťami
 ekonomicky efektívne
riešenie

NanoporColor príp.
SanovaPrimer + SanovaColor
alebo
PremiumPrimer + NanoporTop

NanoporColor príp.
SanovaPrimer + SanovaColor
alebo
PremiumPrimer + NanoporTop

obsahom solí a vlhkosti
 so zvýšenou mechanickou

odolnosťou
 najmä pre oblasť sokla

NanoporColor príp.
SanovaPrimer + SanovaColor
alebo
PremiumPrimer + NanoporTop

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

2. Sanova omietka S
1. Sanova prednástrek

SANAČNÝ
OMIETKOVÝ
SYSTÉM

AntiSulfat

OCHRANA
PROTI SOLIAM

3. Sanova jemná omietka
2. Sanova trasová omietka WTA
1. Sanova prednástrek

2. Sanova omietka L
1. Sanova prednástrek

AntiSulfat

AntiSulfat

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT BETO

Sanácia betónu
OPRAVTE BETÓNOVÚ PODLAHU, STENY, BALKÓNY ALEBO STĹPY
 ucelený systém produktov
 komplexná obnova betónových konštrukcií
 ochrana výstuže proti korózii a pôsobeniu solí
Najčastejšie sa vyskytujúcimi poruchami betónových konštrukcií
na fasáde sú poruchy spôsobené degradáciou betónu, skorodovaním
zábradlia alebo obnaženej výstuže balkónovej dosky či prerastaním
koreňov.
Pre ochranu existujúcich betónových konštrukcií ponúka Baumit
špeciálne vyvinuté produkty, ktoré poskytujú ochranu pred koróziou
výstuže, umožňujú zvýšiť hrúbku jej krycej vrstvy a zároveň sú odolné
voči pôsobeniu mrazu a solí. Jednoduchý ucelený systém produktov
s výbornými spracovateľskými vlastnosťami tak umožňuje obnoviť
všetky betónové konštrukcie na fasáde ľahko a rýchlo.
Systém Baumit Beto je obzvlášť vhodný pre opravu a obnovu
nasledovných konštrukcií:
 schodiskové dosky
 betónové steny
 balkóny a loggie
 stĺpy a preklady

Baumit BetoProtect
Jednozložkový ochranný náter so syntetickými živicami a cementovým
spojivom. Minerálne zložky zabezpečujú vynikajúcu prídržnosť k oceľovej
výstuži aj betónu.

Baumit BetoHaft
Minerálny adhézny mostík pre horizontálne, zvislé i presahujúce
betónové konštrukcie. V systéme Beto zabezpečuje dokonalé spojenie
nového a starého betónu. Vhodný do exteréru i interiéru.
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Baumit BetoFill
Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu
železobetónových konštrukcií, vhodná aj na ručné opravy betónových
konštrukcií. Materiál sa pri zretí minimálne zmrašťuje a je vhodný pre
opravy až do hrúbky 4 cm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumit BetoFinish
Zušľachtená jemná stierka odolná voči poveternostným vplyvom,
mrazuvzdorná, s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch
a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Na celoplošné vyspravenie
nerovnosti do 5 mm, výtlkov, štrkových hniezd, poškodených hrán,
na vyrovnanie nerovnosti pohľadového betónu a pod.

OBNOVA A SANÁCIA

Baumit Cenník 2018, str. 81

SANÁCIA BETÓNU

 obnova
 ochrana
 spevnenie

StarColor alt. SilkonColor

OCHRANNÝ NÁTER

BetoFill

SANAČNÁ MALTA

Baumit BetoProtect

Poruchy
Poškodený vystužený alebo prostý betón

Baumit BetoHaft

ZJEDNOCUJÚCA
STIERKA

Baumit BetoFill

BetoFinish

Baumit BetoFinish

Výrobok

Poruchy vzhľadu
Dutinky, dierky alebo nerovnomerná farebnosť
Poruchy povrchu
Poškodenia v rozsahu 0,5 – 2 mm

BetoHaft

ADHÉZNY MOSTÍK

Trhliny
Stabilné, nie statického pôvodu
Statické poruchy
Aktívne, pohyblivé trhliny

BetoProtect

OCHRANA VÝSTUŽE
Poruchy povrchu
Poškodenia s narušením výstuže

Myšlienky s budúcnosťou.

53

INTERIÉR – KRÁSA VYCHÁDZA Z VNÚTRA
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INTERIÉR

ZDRAVÉ BÝVANIE

56

KLIMA OMIETKY | STIERKY | FARBY

OMIETKY

66

RATIO | MPI | VIVA | UNI

OBKLADY A DLAŽBY

70

BAUMACOL LEPIDLÁ | BAUMACOL ŠKÁROVACIE HMOTY

POTERY A STIERKY

76

NIVELLO | ALPHA | POTER

Myšlienky s budúcnosťou.
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Zdravé. Spoľahlivé.
Krásne.
Zdravé bývanie sa začína výberom správnych
materiálov. Dôležitá je predovšetkým príjemná
vnútorná klíma. Optimálna, stabilná vlhkosť
a teplota vzduchu prinášajú pocit pohody,
k čomu preukázateľne prispievajú výrobky
Baumit Klima.
KLIMA PRE ZDRAVÉ BÝVANIE
Minerálne omietky bez akýchkoľvek škodlivín, so schopnosťou
regulovať vlhkosť vzduchu. Jedinečné prírodné produkty
zo systému Baumit Klima to dokážu celkom spoľahlivo.
Výsledkom je veľmi príjemná, optimálna vnútorná klíma
v každom ročnom období.
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ZDRAVÉ BÝVANIE
OMIETKY
OBKLADY A DLAŽBY

POTERY A STIERKY

Ako vytvoriť
naozaj zdravý domov?

ZDRAVÉ BÝVANIE

Baumit
Zdravé
bývanie

Baumit Cenník 2018, str. 84 – 87

9 dobrých dôvodov
pre systém Baumit Klima:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zdravé prostredie v interiéri
aktívna regulácia vlhkosti
trvanlivý, krásny povrch
rýchle a precízne spracovanie
kvalita pripravená na použitie
pre moderné a dekoratívne steny
pre ďalšie kreatívne stvárnenie povrchu
príjemné bývanie každý deň
najvyššia kvalita pre váš príjemný život

PRODUKTY

SYSTÉMY

Výrobky Baumit Klima stabilizujú obsah vlhkosti vo vnútornom
vzduchu. V prípade potreby absorbujú nadbytočnú vlhkosť,
uskladnia ju a dokážu ju rovnako rýchlo odovzdať späť
do interiéru.

Dokonale hladký povrch, jemne štrukturovaný vzhľad
alebo dekoratívna hrubšia štruktúra – systémy Baumit Klima
sú vždy zárukou dokonalého vzhľadu a optimálnej klímy.
Pre váš zdravý domov.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT KLIMA

Zdravé bývanie, ktoré dýcha
ZDRAVÉ BÝVANIE
umožňuje vznik povrchovej kondenzácie, ktorá je základným
rizikovým faktorom pre usadzovanie zdravie extrémne
ohrozujúcich húb a plesní.

 minerálne omietky bez škodlivín
 so schopnosťou regulovať vlhkosť vzduchu
 kvalita, ktorá dýcha

Dýchate zdravo?

Optimálna klíma po celý rok!
Optimalizujte konštrukciu, šetrite energiu!
Už pri plánovaní vášho domu sa oplatí uvažovať o kvalitnom
zateplení tepelnoizolačným systémom Baumit. Pretože
len kvalitne zaizolované steny s vysokou akumulačnou
schopnosťou vám zabezpečia pohodu v interiéri v zime aj
v lete. Sú zárukou vyrovnanej teploty všetkých vnútorných
povrchov, bez zásadných rozdielov medzi teplotou stien,
podláh a stropov, ktoré vedú k pocitu nepríjemného prievanu
a následne k nezdravému prekurovaniu interiéru. Okrem
toho – nízka teplota vnútorných povrchov nezateplených stien
Kedysi:

Dnes:

Vďaka netesnostiam
obvodového plášťa sa škodliviny
z interiéru odvetrávali
prirodzene a rýchlo.

= škodliviny
= vlhkosť
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10- násobne menšia prirodzená
výmena vzduchu oproti minulosti
zvyšuje nároky na kvalitu
materiálov v interiéri.

Samozrejme, čoraz väčší dôraz na energetickú úspornosť
prináša aj svoje problémy – stavby sú čoraz vzduchotesnejšie
a tak sa kvalita vnútorných povrchov stáva kľúčovou pre naše
zdravie. Pri súčasnom spôsobe života 90 % času trávime
v interiéroch a až 90 % vzduchu dýchame denne z miestností.
Z tohto dôvodu vlhkosť a teplota vzduchu v interiéri, ako aj
jeho čistota v rozhodujúcej miere ovplyvňujú kvalitu nášho
života. Materiály použité v interiéri, ktoré zostávajú v budove
už navždy, nesmú teda škodliviny ani obsahovať, ani nijakým
spôsobom vylučovať. Pretože zlý vzduch spôsobuje trvalé
poškodenie zdravia!

Omietky pre vaše zdravie
Ovplyvňovať primeranú vlhkosť vzduchu, eliminovať pôsobenie
škodlivín a zabezpečiť zdravý život v našom dome – práve to
dokáže správna vnútorná omietka. Náš jedinečný omietkový
systém Baumit Klima je prvý systém na trhu, špeciálne vyvinutý
pre moderné novostavby, ktoré vďaka nemu zabezpečia svojim
obyvateľom zdravé bývanie, také dôležité v dnešnej dobe plnej
ekologických hrozieb a čoraz častejších alergií.

ZDRAVÉ BÝVANIE

ZDRAVÁ VOĽBA PRE DOBRÝ POCIT

Klima omietky
Strojové alebo ručné spracovanie,
rozhodujúca je však hrúbka. Masívna
vrstva omietky v hrúbke 15–20 mm
je zárukou maximálnej schopnosti
regulovať vlhkosť a zabezpečiť tak
optimálnu, zdravú klímu v interiéri.

Klima štuk
Ako štuková omietka na hrubú jadrovú
omietku alebo ako stierka priamo na
betón či sadrokartón, tieto 3–4 mm vždy
pracujú pre vaše zdravie v interiéri.

Optimálna vlhkosť vnútorného vzduchu
V porovnaní s bežnými omietkami dokážu vápenné omietky Baumit
Klima v krátkom čase absorbovať veľké množstvo nadbytočnej
vlhkosti zo vzduchu a následne ju postupne podľa potreby vrátiť
späť. Vlhkosť vzduchu v interiéri tak zostáva v optimálnom rozmedzí
40 – 60 %. Zároveň sa znižuje riziko ohrozenia zdravia napríklad vírusmi chrípky, ktorým sa darí vo veľmi suchom vzduchu v extrémne
prekúrených bytoch alebo naopak alergiami spôsobenými spórami
húb a rias, ktoré prosperujú v prostredí s nadmernou vlhkosťou.

Klima stierky
Suchá alebo pastézna, vždy prispieva
k zdravému bývaniu v interiéri. Bez
zápachu, rozpúšťadiel a emisiíí škodlivín,
pre dokonale hladké zdravé steny.

Minerálne materiály z prírody

Klima povrchové úpravy

Omietky Baumit Klima sú čisto minerálne, bez akýchkoľvek emisií
škodlivín, čo je potvrdené i certifikátom podľa náročnej európskej
smernice nature plus. Zároveň majú vďaka vysokému obsahu
vápna a hodnote pH = 12–13 prirodzene dezinfekčné účinky
a pôsobia ako prirodzená prekážka pre život húb a rias v interiéri.
Baumit Klima – to sú difúzne otvorené omietky pre vaše zdravie,
s povrchom, ktorý prirodzene dýcha.

Dekoratívna štruktúra alebo jednoduchý
náter, vždy však bez zápachu,
rozpúšťadiel a emisií škodlivín. Rôzne
zrnitosti, paleta jemných farieb, s istotou
pekného a zdravého bývania.

Rozhodnutie je vo vašich rukách
Vyberte si omietkový systém Baumit Klima pre zdravý život
vo vašom dome.
Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT KLIMA

Výskumný park Viva
ZDRAVÉ BÝVANIE
 zateplenie predovšetkým
 na hmotnosti záleží
 krása vychádza z vnútra

Krása vychádza z vnútra
Už dobrých 25 rokov sa v Baumite zaoberáme témou „Zdravé
bývanie“, pričom sme na trh priniesli mnohé inovatívne
produkty z tejto oblasti. Pri intenzívnych diskusiách na túto
tému sme však dospeli k názoru, že doposiaľ existuje len veľmi
málo vedecky podložených názorov na to, akým spôsobom
ovplyvňujú stavebné materiály ľudské zdravie a pocit pohody.
Z tohto dôvodu sme v roku 2015 odštartovali v Európe
jedinečný výskumný projekt s touto tematikou.

Výskumný park Viva vo Wopfingu
Aby bolo možné simulovať bežné situácie súvisiace s bývaním
a skúmať súvislosti medzi stavebnými materiálmi a ich účinkami
na ľudský organizmus, vybudovali sme priamo za novým
Inovačným centrom v sídle našej centrály vo Wopfingu, dedinke
50 km južne od Viedne, najväčší výskumný park so zameraním
na stavebné materiály v Európe. Medzičasom tu bolo postavených
12 vzorových domov z najrôznejších stavebných materiálov
– od plnej tehly, tepelnoizolačného muriva cez betón, masívne
drevo až po ľahké sendvičové konštrukcie. V takto postavených
domoch s jednotnými pôdorysnými rozmermi 4 x 5 m boli použité
rôzne vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy.

Prvé výsledky po dvoch rokoch
Po dvoch rokoch intenzívneho výskumu, v rámci ktorého bolo
analyzovaných a vyhodnotených viac než 5 miliónov nameraných
údajov, je potvrdené: Spôsob výstavby a použité materiály
významne ovplyvňujú zdravie a kvalitu bývania. Baumit môže dnes,
na štarte roku 2018 s istotou povedať, ako sa stavia zdravý dom
a čo trvalo zlepšuje kvalitu bývania.

Takto sa stavia zdravo:
 zateplenie predovšetkým
 na hmotnosti záleží
 krása vychádza z vnútra
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ZDRAVÉ BÝVANIE

ZDRAVÉ BÝVANIE

Zateplenie predovšetkým
Pri takmer všetkých parametroch hodnotenia vnútornej pohody
ody
vychádza nezateplený dom ako horšie riešenie, pričom spotreba
energie vyššia až o 250 % v porovnaní so zateplenými domami
je preukázaným faktom. Výskum taktiež potvrdil, že domy
postavené z masívnych stavebných materiálov, s kvalitným
vonkajším zateplením narábajú s energiou najefektívnejšie a
optimálne vyrovnávajú krátkodobé výkyvy teploty. Vnútorné
omietky už v relatívne tenkej vrstve 1,5 – 2 cm taktiež výrazne
napomáhajú tomuto efektu.

Výskumný park
Baumit

Zdravé bývanie
Ako sme sa naučili z našich výsledkov výskumu, hlavnými
parametrami zdravého bývania sú neprítomnosť škodlivín,
optimálna vnútorná klíma a kvalita vnútorného vzduchu. Všetky
etky
tieto parametre možno výrazne ovplyvniť voľbou vhodných
stavebných materiálov.
Biologické škodliviny v interiéri ako plesne, baktérie, vírusy
sy
a parazity, chemické škodliviny ako zápach, rozpúšťadlá,, CO2
alebo dym a prchavé škodlivé látky (VOC) podstatne znižujú
kvalitu života.
V novostavbách i v rekonštruovaných objektoch pomáhajú
výrobky Baumit Klima pre zdravé bývanie, ktoré samotné
škodliviny neprodukujú a zároveň prispievajú k ich
odstraňovaniu. Výrobky Baumit Klima sú ideálne na dosiahnutie
pocitu vnútornej pohody a na reguláciu vnútornej klímy.

„Chceme, aby sa ľudia cítili
vo svojich domovoch zdravo
a príjemne. Všetko, čo je k tomu
potrebné, skúmame tu.“
Robert Schmid, majiteľ spoločnosti

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT KLIMA – OMIETKY A STIERKY PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

KlimaWhite

KlimaUni

STROJOVÁ OMIETKA

RUČNÁ OMIETKA

 paropriepustná, reguluje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 prírodne biela, strojová

 paropriepustná, reguluje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 prírodne biela, ručná

Biela strojová omietka

Univerzálna ručná omietka

Baumit KlimaWhite je vysoko paropriepustná, prírodne
biela ľahká vápenná omietka, ktorá aktívne reguluje
vlhkosť v interiéri vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou.
Prirodzene mikroporézna štruktúra umožňuje rýchle prijímanie
a odovzdávanie vzdušnej vlhkosti, čím prispieva k výbornej
vnútornej klíme. Ideálna na strojové spracovanie.
Povrch: zahladený
Zrnitosť: 0,6 mm

Baumit KlimaUni je vysoko paropriepustná, prírodne biela
ľahká vápenná omietka, ktorá aktívne reguluje vlhkosť v interiéri
vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Prirodzene mikroporézna
štruktúra umožňuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vzdušnej
vlhkosti, čím prispieva k výbornej vnútornej klíme. Ideálna na
ručné spracovanie.
Povrch: zahladený
Zrnitosť: 1 mm

Hrúbka je dôležitá
Aby sa naplno uplatnili jedinečné vlastnosti omietky umožňujúce
regulovať vlhkosť vzduchu v interiéri, je potrebná určitá
minimálna hrúbka omietky. Naše výskumy v Baumit VivaParku
ukázali, že ideálna hrúbka omietky Baumit Klima je 1,5 – 2 cm.

Ide to aj ručne
Na menšie objekty alebo pre realizáciu svojpomocou
je ideálna omietka KlimaUni. Aj v malom byte tak môžete žiť
zdravo, obzvlášť ak sa rozhodnete aj pre povrchové úpravy
Baumit Klima.
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KlimaFino

ZDRAVÉ BÝVANIE

KlimaPerla
ŠTUKOVÁ OMIETKA

STIERKA

 paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 na všetky typy podkladu

 paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 univerzálna

Štuková alebo tenkovrstvová omietka

Prírodná vápenná stierka

Baumit KlimaPerla je minerálna, prírodne biela vápenná
štuková omietka do interiéru. Ideálna ako štuková vrstva na
vápenné / vápennocementové jadrové omietky alebo na
priame nanášanie na betón alebo sadrokartón. Je vysoko
paropriepustná a prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy.
Spracovanie je možné ručne alebo strojom.
Povrch: zahladený, jemne zrnitý
Zrnitosť: 0,6 mm

Baumit KlimaFino je prírodne biela suchá stierková zmes
na vytvorenie vysoko kvalitných, hladkých povrchov v interiéri
na omietkach, betóne alebo sadrokartóne. Prispieva
k zlepšeniu vnútornej klímy. Na ručné alebo strojové
spracovanie.
Povrch: hladký, jemný
Zrnitosť: 0,1 mm

Zdravie aj na betóne
Ak rekonštruujete byt v paneláku, zvoľte omietku, ktorá zároveň
zlepší vnútornú klímu. Baumit KlimaPerla dokonale drží na
podklade aj v hrúbke 4 mm a zároveň prispeje k zdravšiemu
bývaniu vašej rodiny.

Dokonale hladký povrch pre zdravie
Dokonale hladký, gletovaný povrch sa dá dosiahnuť
aj so systémom Baumit Klima. Použite omietku KlimaWhite
v kombinácii so stierkou KlimaFino a dýchajte doma
zdravo.
Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT KLIMA – POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

KlimaFinish

KlimaDekor

PASTÉZNA STIERKA

ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA

 paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 pripravená na použitie

 paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom
 štrukturovaná, prefarbená

Pastézna vápenná stierka

Štrukturovaná interérová omietka

Baumit KlimaFinish je pastézna, prírodne biela stierka
na vytvorenie vysoko kvalitných, hladkých povrchov v interiéri
na omietkach, betóne alebo sadrokartóne. Prispieva k zlepšeniu
vnútornej klímy. Na ručné alebo strojové spracovanie.
Povrch: hladký, jemný
Zrnitosť: 0,2 mm

Baumit KlimaDekor je minerálna, paropriepustná tenkovrstvová
omietka na vápennej báze do interiéru. Bez zápachu,
konzervačných látok a emisií škodlivín. Pripravená na použitie,
dodávaná v troch štruktúrach a rôznych farebných odtieňoch.
Farebnosť: odtiene Baumit Life s koncovou číslicou 8 – 9
Štruktúra: škrabaná so zrnitosťou 1 mm, 1,5 mm a 2 mm
(1K, 1,5K a 2K)

Zdravá alternatíva pre hladký povrch
Ak uvažujete renovovať povrchy stien vo vašom byte, zvoľte
zdravú alternatívu. Pastézna stierka KlimaFinish nezaťažuje
interiér emisiami škodlivín, navyše prispieva k zdravej vnútornej
klíme a k ochrane stien pred napadnutím plesňami.

Zdravie, jemné farby, zrnitá štruktúra
Ak túžite po štrukturovanej omietke v interiéri, KlimaDekor je
rozhodne lepšie riešenie než použitie omietky určenej na fasádu.
Je na prírodnej vápennej báze, bez emisiií škodlivín, v troch
rôznych štruktúrach a širokej palete príjemných farieb.

64

KlimaPrimer

ZDRAVÉ BÝVANIE

KlimaColor
INTERIÉROVÁ FARBA

ZÁKLADNÝ NÁTER

 paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 bez rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.)
 s dobrou krycou schopnosťou

 základný náter s plnivom
 na nasiakavé a kriedujúce podklady
 bez rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.)

Prírodná interiérová farba

Prírodný základný náter

Baumit KlimaColor je vysokoparopriepustná interiérová farba
na silikátovej báze. Bez zápachu, konzervačných látok a emisií
škodlivín. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním
technológiou airless. Dodávaná v jemných pastelových
odtieňoch.
Farebnosť: odtiene Baumit Life s koncovou číslicou 7 – 9

Baumit KlimaPrimer je základný náter na vyrovnanie
nasiakavosti podkladu alebo zlepšenie prídržnosti pred
nanášaním povrchových úprav KlimaDekor alebo KlimaColor.
Bez zápachu, rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.). Pozitívne
ovplyvňuje pocit pohody v interiéri.

Zdravé ﬁnále
KlimaColor je ideálna interiérová farba na povrchovú úpravu
omietok resp. stierok Baumit Klima. Nezaťažuje vnútorné prostredie zápachom ani ďalšími škodlivinami a umožňuje reguláciu
vlhkosti v interiéri 2 x lepšie ako bežné interiérové farby.

Na podklade záleží
Pre pekný, rovnomerný vzhľad povrchových úprav Baumit Klima
a ich bezproblémové nanášanie je potrebná kvalitná príprava podkladu. KlimaPrimer je ideálny, keďže okrem spoľahlivej funkčnosti
neohrozuje zdravie nijakými škodlivinami ani zápachom.
Myšlienky s budúcnosťou.
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Zdravé. Spoľahlivé.
Krásne.
Baumit ponúka rôzne omietkové systémy,
špeciálne vyvinuté pre najrôznejšie oblasti
použitia. Sú zárukou príjemného a pekného
bývania a sú kvalitným podkladom pre ďalšie
povrchové úpravy stien.
RATIO – MODERNÉ A PÔSOBIVÉ
Baumit Ratio – to je celý rad vysoko kvalitných sadrových
strojových omietok. Vynikajúce spracovateľské vlastnosti
umožňujú dosiahnuť perfektne hladký, gletovaný povrch, ideálny
pre moderný vzhľad v každom, aj v tom najnáročnejšom interiéri.
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ZDRAVÉ BÝVANIE
OMIETKY
OBKLADY A DLAŽBY

POTERY A STIERKY

Baumit
Omietky

Baumit Cenník 2018, str. 88 – 99
OMIETKY

Kto sa postará
o pekné a príjemné bývanie?

9 dobrých dôvodov
pre Baumit Omietky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zdravé prostredie v interiéri
trvanlivý, krásny povrch
sila a bezpečnosť pre všetky steny
rýchle a precízne spracovanie
kvalita pripravená na použitie
pre moderné a dekoratívne steny
pre ďalšie kreatívne stvárnenie povrchu
príjemné bývanie každý deň
najvyššia kvalita pre váš príjemný život

MPI - UNIVERZÁLNOSŤ ZARUČENÁ

RUČNÉ OMIETKY - PEKNÁ KLASIKA

Vápennocementové vnútorné omietky sú prvou voľbou pre
každý interiér, so zárukou jednoduchého a rýchleho strojového
spracovania ako bonusom. Ďalšie plus navyše je ich odolnosť
voči vlhkosti.

Ručné omietky Baumit majú stále svojich priaznivcov medzi
fanúšikmi precíznej remeselnej práce. Kvalitné jadrové a štukové
omietky s peknou tradičnou štruktúrou povrchu prispievajú
k príjemnému pocitu domova v každom interiéri.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT RATIO

Moderné a dekoratívne
SADROVÉ STROJOVÉ OMIETKY
 vysoká kvalita
 vynikajúce spracovanie
 moderný, efektný vzhľad
Baumit Ratio – to sú sadrové strojové omietky najvyššej kvality
od Baumitu. Ideálne pre všetky náročné interiéry, kde je vynikajúce
spracovanie nevyhnutnosťou a efektný vzhľad žiadanou pridanou
hodnotou.

Výhody pre investora
aj realizátora

(verejné sprchy, umyvárne a pod.), kde sa s istotou uplatnia
vápennocementové omietky Baumit MPI. Omietky Baumit Ratio
taktiež prispievajú k príjemnej vnútornej klíme a dodávajú všetkým
miestnostiam jedinečný šarm a moderný lesk.

Baumit RatioGlatt L
Táto sadrová strojová omietka je aktuálne skutočnou hviezdou
medzi omietkami Baumit. Dôvodom sú predovšetkým jej
výnimočné spracovateľské vlastnosti – inovatívna ľahčená
receptúra prináša teraz omietku s nižšou spotrebou resp. vyššou
výdatnosťou, ktorá sa spracováva s menšou námahou. Efektný
gletovaný povrch je samozrejme zaručený!

Baumit RatioGlatt
V moderných realitných projektoch je najvyššia kvalita vnútorných
omietok vyžadovanou nevyhnutnosťou. Skúsení realizátori preto
radi a bez obáv siahajú po produktoch Baumit Ratio, ktoré v sebe
spájajú vysokú kvalitu omietky a vynikajúce spracovateľské
parametre so zaručeným efektným výsledkom. Ostrieľaní investori
zasa ocenia vynikajúcu kvalitu výsledku za veľmi dobrú cenu.
Omietky Baumit Ratio sú vhodné na všetky typy podkladov,
do všetkých miestností v bytových aj občianskych stavbách,
samozrejme, s výnimkou miestností s vyšším zaťažením vlhkosťou
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Ak hľadáte stálicu medzi sadrovými strojovými omietkami,
RatioGlatt je tu pre vás. Za túto kvalitnú, tradičnú sadrovú omietku
s gletovaným povrchom hovoria dlhoročné skúsenosti spokojných
spracovateľov.

Baumit Ratio 20
Menej používaná, vždy kvalitná. Taká je omietka Ratio 20, ktorá
umožňuje spojiť osvedčené spracovateľské parametre sadrových
strojových omietok s tradičným vzhľadom vápennocementovej
omietky. Sadrová omietka nemusí byť len gletovaná!

BAUMIT MPI / MPA

Kvalita preverená časom
VÁPENNOCEMENTOVÉ STROJOVÉ OMIETKY

Vápennocementové
od Baumitu
Pre akékoľvek murivo sa rozhodnete, Baumit vám vždy ponúka
vhodný omietkový systém, nezáleží na tom, či ide o obývačku, halu
alebo kúpeľňu, či bude na povrchu keramický obklad, efektná
stierka alebo jednoducho interiérový náter. Dokonca aj keď sa
rozhodnete stavať z prvkov s vysokou izolačnou schopnosťou bez
zateplenia, v Baumite nájdete vhodný omietkový systém.
Vápennocementové omietky Baumit sú vždy správnym
rozhodnutím, bez ohľadu na podmienky sa totiž nikdy nepomýlite,
samozrejme – je dôležité venovať náležitú pozornosť návrhu
omietkového systému.

V obývačke alebo v kuchyni, kúpeľni alebo v pivnici a ak chcete,
tak aj na fasáde – vápennocementové strojové omietky Baumit
MPI / MPA sú vždy dobrá voľba.
náš tip → Viac v Baumit Cenníku 2018 na str. 98 – 99.

OMIETKY

 odolné voči pôsobeniu vlhkosti
 do interiéru i exteriéru
 univerzálne a kvalitné

Baumit MPI 25 L
Ľahká vápennocementová strojová omietka do interiéru, ideálna
na podklad z tepelnoizolačného muriva. S vyššou výdatnosťou
a jednoduchým spracovaním. Istota kvalitného výsledku aj na
náročných tepelnoizolačných podkladoch. Ľahčená receptúra
s vyššou pružnosťou – vždy bezpečné riešenie pre vás.

Baumit MPI 25
Skutočná jednotka na trhu, klasika medzi strojovými omietkami.
Tradičná receptúra overená takmer 25-ročnými skúsenosťami,
najobľúbenejšia vápennocementová strojová omietka do interiéru.

Baumit MPA 35 L
Ak ste sa rozhodli nezatepliť vašu fasádu, doprajte jej vhodný
systém s vápennocementovou strojovou omietkou, ktorá je
vhodná pre extrémne namáhanie na tepelnoizolačnom murive.
S celoplošne vystuženou omietkou MPA 35 L alebo ideálne
s krycou výstužnou vrstvou bude v bezpečí nielen fasáda vášho
domu, ale aj vaša peňaženka. Na omietkovom systéme možno
neušetríte, ale ušetríte zbytočný stres a peniaze pri užívaní
vášho domu – viac v Baumit Cenníku 2018, str. 91.

Myšlienky s budúcnosťou.
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Kvalita v systéme
Kompletný sortiment na realizáciu obkladov
a dlažieb, od izolačných hmôt až po silikónový
tmel. Výrobky Baumit Baumacol sú optimálne
zosúladené a ponúkajú vždy ten správny
produkt pre vašu jedinečnú kúpeľňu.
PODKLAD – VŽDY PRIPRAVENÝ!

LEPENIE PEVNE A S ISTOTOU

Ak ide o profesionálnu realizáciu obkladu, kľúčovú úlohu vždy
zohráva príprava podkladu. Vyrovnávanie nerovností alebo
úprava extrémne nasiakavých či naopak úplne nenasiakavých
podkladov – Baumit vždy ponúka to správne riešenie.
A samozrejme, nezabúdame ani na ochranu podkladu pred
prenikaním vlhkosti.

Lepidlá Baumit Baumacol s istotou spĺňajú všetky požiadavky
európskych noriem a vždy ponúkajú to správne riešenie na každý
podklad. V interiéri na podlahovom vykurovaní alebo v exteriéri,
pre veľkoformátové obklady alebo sklené mozaiky – Baumit
Baumacol je vždy váš profesionálny partner pre obklady
a dlažby.
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ZDRAVÉ BÝVANIE
OMIETKY
OBKLADY A DLAŽBY

POTERY A STIERKY

Baumit
Baumacol

Čo dá vašej kúpeľni
krásu už navždy?

Baumit Cenník 2018, str. 100 – 107

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OBKLADY A DLAŽBY

9 dobrých dôvodov,
prečo obkladať so systémom
Baumit Baumacol:
na vonkajšie aj vnútorné použitie
lepenie s istotou
rýchle spracovanie
jednoduché čistenie
odolnosť voči vode aj mrazu
pružnosť a dlhá životnosť
široký sortiment farieb
široký sortiment výrobkov
osvedčený, ucelený systém

PRE PRUŽNÉ A TESNÉ ŠKÁRY

PESTRÉ A KRÁSNE OBKLADY

Škárovacie hmoty Baumacol PremiumFuge a Baumacol
Silikon – to je perfektné finále v každej kúpeľni! Sú dokonale
zosúladené s ostatnými komponentami a chránia celý systém
pred prenikaním vlhkosti. Nenahraditeľné pre perfektný
výsledný dojem!

Inovácia, bezpečnosť, dôvera a partnerstvo - to sú hodnoty, na
ktorých môžete s Baumitom vždy stavať a ktoré sa odzrkadľujú
aj v produktoch Baumacol. Sme profesionáli a ponúkame
estetické, bezpečné a jednoducho realizovateľné systémové
riešenia pre všetky oblasti použitia obkladov a dlažieb.

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMACOL LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Sila a bezpečnosť
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
 vysoká prídržnosť
 jednoduché spracovanie
 dlhotrvajúca istota
Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je kľúčová voľba vhodného
lepidla. Rozhodnutie vždy závisí od kvality podkladu, podmienok
použitia, ale aj druhu a veľkosti obkladu. A samozrejme – všetky
lepidlá pre obklady a dlažby musia spĺňať náročné parametre
európskych technických noriem.

Základom je prídržnosť
Minimálna hodnota prídržnosti C1 predpísaná podľa EN STN
12004 pre cementové lepidlá je 0,5 N/mm2. Lepidlá triedy C2
majú túto minimálnu hodnotu stanovenú až na 1,0 N/mm2. Lepidlá
Baumit Baumacol triedy C2 podľa EN STN 12004 – to je zaručená
najvyššia kvalita nielen pri realizácii, ale aj trvanlivosť a odolnosť
počas životnosti obkladu alebo dlažby v najnáročnejších
podmienkach.

Flexibilita na najvyššej úrovni
Hodnota S1 podľa STN EN 12001 garantuje odolnosť lepiacej
malty voči priečnej deformácii min. 2,5 mm, pričom tieto
parametre s istotou spĺňajú len tie najkvalitnejšie cementové
malty. Lepidlá Baumit Baumacol S1 sú vysoko pružné, ideálne
pre tie najnáročnejšie aplikácie.

Dôležité pre spracovanie
Zlepšené spracovateľské parametre – to je vyšší komfort pri každej
realizácii. Zorientujte sa v sortimente a označeniach lepidiel
Baumit Baumacol!
T = lepiace malty so zníženým sklzom
E = lepiace malty s predĺženou dobou otvorenia
F = rýchlotuhnúce lepiace malty
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Flex alebo obyčajné?
Jednoduchá otázka, ktorá sa často opakuje, ak ide o výber
správneho lepidla na obklady a dlažby. Aj odpoveď je v zásade
jednoduchá – čím vyššia kvalita lepidla, tým vyššia bezpečnosť
systému. Baumit ponúka široký sortiment vysoko zušľachtených
lepidiel triedy C2 pre všetky účely: Prémiové lepidlá Baumacol
FlexTop, FlexTop Speed alebo FlexMarmor s najvyššími
kvalitatívnymi parametrami garantovanými skúškami a certifikátmi
pre tie najextrémnejšie podmienky, najnáročnejšie podklady
a najcitlivejšie obkladové prvky. Alebo profesionálne lepidlo
Baumacol FlexUni s vynikajúcou kvalitou pri spracovaní i používaní,
navyše za výbornú cenu.

Klasika
Aj lepiace hmoty základnej kvality C1 majú v našom sortimente
svoje miesto a pokiaľ realizujete v interiéri bežný obklad bez
zvláštnych nárokov, s lepidlom Baumacol Basic sa nepomýlite.

BAUMACOL ŠKÁROVACIE HMOTY

Pružné a tesné spojenie
ŠKÁROVACIE HMOTY

Pružnosť a bezpečnosť

Škárovanie má pri realizácii obkladu alebo dlažby svoju
nezameniteľnú úlohu. Spája jednotlivé prvky aj celý systém
s okolitými konštrukciami a zároveň zabraňuje prenikaniu vlhkosti,
takže je pre celkový estetický výsledok naozaj nenahraditeľné.

Rýchlo a jednoducho
Baumacol PremiumFuge je jednoduché a univerzálne riešenie
pre škárovanie všetkých typov obkladov a dlažieb. Baumacol
PremiumFuge je mimoriadne pružná a vodotesná škárovacia
hmota, ktorá je vďaka svojej odolnosti voči mrazu, zašpineniu
a znečisteniu mikroorganizmami ideálnym riešením pre vonkajšie
aj vnútorné použitie.
Jednoducho naniesť do škár obkladu, rovnomerne stiahnuť a je
hotovo, s možnosťou kedykoľvek pokračovať v práci.

Na trvalo pružné uzavretie všetkých napojení obkladov a dlažieb
na okolité konštrukcie alebo zariaďovacie sanitárne predmety
je správnou voľbou Baumacol Silikon, jednozložková silikónová
škárovacia hmota. Je vodotesná, odolná voči UV-žiareniu, ako aj
pôsobeniu mikroorganizmov a poveternostných vplyvov.

Pôsobivé finále v 24 farbách
Škárovacie hmoty Baumacol dajú vo vašej kúpeľni tú povestnú
bodku za vydarenou realizáciou a dodajú jej ten správny šarm
a iskru.
Sú vám k dispozícii v 24 trendových farbách, stačí len zavrieť oči,
predstaviť si kúpeľňu vašich snov a vysloviť želanie.

OBKLADY A DLAŽBY

 rýchle spracovanie
 veľký výber farieb a balení
 ochrana s istotou

Na bežné obkladačky, veľkoformátové obklady, mozaiky, umelý
kameň alebo gres. Do vlhkých prevádzok aj na podlahové
vykurovanie, pre steny, podlahy aj na terasy alebo balkóny.

white

grey

manhatten

cement grey

silk grey

anthracite

jasmin

light blue

bermuda

light green

vanille

camel

bahama

miel

light brown

brown

dark brown

rubin

orange *

red *

deep blue *

yellow *

green *

black *

* Baumacol PremiumFuge je vo vyznačených odtieňoch k dispozícii len v balení 2 kg.
Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT BAUMACOL

Krása v systéme
BAUMACOL VÝROBKY A POUŽITIE
PODKLADY

Odporúčané riešenie
Alternatívne riešenie

PROSTREDIE
Podlahy v interiéri

Vonkajšie

Vnútorné

Vodou
zaťažené plochy
v kúpelniach
a sprchových
kútoch

Baumit Grund











Baumit SuperGrund















Baumacol Basic C1









BauKleber C1T









BauKleber W C1T









Baumacol FlexUni C2TE















Baumacol FlexTop C2TE S1















Baumacol FlexMarmor C2TE S1















Baumacol FlexTop Speed C2FT S1















Baumacol Preciso Speed




















VÝROBOK BAUMIT
1)

Cementový
poter
a stierka

Anhydritový
poter
a stierka

Lepenie
na starú dlažbu,
obklad

Poter
s podlahovým
vykurovaním



Penetrácie

Lepidlá

Vyrovnávanie

Baumacol Proof



Izolácie

Baumacol Protect











Baumacol PremiumFuge CG2 WA















Baumacol Silikon















Škárovanie

Poznámky: 1) Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & ﬂoating. 2) Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty. 3) Nevhodné pre mramor a prírodný kameň.
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PODKLADY
Steny v interiéri

OBKLADOVÉ PRVKY
Exteriér

Formát

Materiál

Sadrová
omietka,
sadrokartón

Omietka
so stenovým
vykurovaním

Balkóny,
terasy,
fasády1)

Bežný formát
do
35 x 35 cm

Stredný
formát do
60 x 60 cm1)

Veľký
formát1)

Nasiakavosť
> 10 %

Nasiakavosť
3 – 10 %

Nasiakavosť
<3%
(napr. gres)

Sklenená
mozaika,
mramor

Prírodný
a umelý
kameň 1)
































































































































































OBKLADY A DLAŽBY

Vápenno-cementová
omietka,
stierka,
lepidlo












































 2)

 2)





















 3)

 3)

Upozornenie: V tabuľke uvedené údaje sú orientačné, presný postup pre prípravu podkladu a spracovanie jednotlivých produktov nájdete v technickom liste.

Myšlienky s budúcnosťou.
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Sila a rýchlosť od podlahy
Baumit Potery a stierky poskytujú riešenia pre všetky typy podláh, pre novostavby aj rekonštrukcie,
pre oddelené aj plávajúce potery. Sú taktiež bez akýchkoľvek prísad vhodné pre podlahy
s vykurovaním, vždy so zárukou kvality a dlhej životnosti.
NIVELLO PRE IDEÁLNY POVRCH

ALPHA – DOKONALOSŤ BEZ NÁMAHY

Na vyrovnanie nerovností predovšetkým starších podláh
pred kladením novej krytiny je potrebná vysoko kvalitná
samonivelizačná stierka. Samonivelizačné stierky Baumit Nivello
sú v tomto prípade skvelou voľbou so zárukou perfektného
výsledku!

Pre rýchlu a jednoduchú realizáciu podláh veľkej výmery
v občianskych stavbách, ale aj pre vykurované podlahy
v rodinných domoch sú liate anhydritové potery Baumit Alpha
tá najlepšia voľba. Poter tekutej konzistencie pri spracovaní
dokonale obalí vykurovacie rozvody a po vyzretí ideálne
odovzdáva teplo do miestnosti.
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ZDRAVÉ BÝVANIE
OMIETKY
OBKLADY A DLAŽBY

POTERY A STIERKY

Baumit
Potery
a stierky

Chcete stáť po celý život
pevne na zemi?

Baumit Cenník 2018, str. 108 – 113

9 dobrých dôvodov,
prečo si vybrať Baumit
Potery a stierky:
osvedčené, kvalitné produkty
POTERY A STIERKY

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vhodné aj na podlahové vykurovanie
bezproblémové spracovanie
rýchly postup práce
vysoký pracovný výkon
úspora miesta na stavenisku
ucelené, zosúladené systémy
profesionálny servis a logistika
riešenia pre všetky požiadavky

OSVEDČENÁ CEMENTOVÁ KVALITA

PRÍSLUŠENSTVO PRE KAŽDÝ SYSTÉM

Cementový Baumit Poter – to je časom preverená klasika
medzi potermi. Pre veľké stavby v sile s kompletným servisom
a strojovým vybavením alebo vo vreci pre menšie realizácie,
v každom prípade však vždy v najvyššej kvalite so zárukou
vysokej pevnosti a trvanlivosti.
Pre lepší výsledok na veľkých stavbách aj s možnosťou použitia
strojového hladenia povrchu!

Ku kvalitným poterom a stierkam patrí aj kvalitné príslušenstvo
– od penetračných náterov na prípravu podkladu, cez okrajové
a dilatačné pásky až po špeciálne náradie. Všetko pre
kompletný systém od Baumitu!

Myšlienky s budúcnosťou.

77

BAUMIT NIVELLO

Pre ideálny povrch
SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY
 jednoduchá realizácia
 bezproblémové zretie
 vhodné aj na podlahové vykurovanie
Všade tam, kde je potrebné vyrovnať povrch podlahy, sú
optimálnym riešením samonivelizačné stierky. Majú jednoduché
spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie
dlažby alebo iných podlahových krytín.
Používajú sa nielen pri renovácii na vyrovnanie starej podlahy alebo
zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb
na nové potery, keď si podlahová krytina – napr. veľkoformátová
dlažba alebo linoleum vyžaduje extrémne rovný podklad.

Baumit Nivello
Baumit Nivello Quattro
Samonivelizačné stierky Baumit Nivello sú vždy tá správna
voľba. Či na anhydritovej (Nivello Quattro) alebo cementovej
báze (Nivello 30, Nivello 10), všetky naše stierky majú vysokú
pevnosť, jednoduché spracovanie a zaručený perfektný výsledok
aj v prípade použitia na podlahové vykurovanie. Kvalitné produkty
s osvedčenými receptúrami a starostlivo zvolené nátery na prípravu
podkladu a ďalšie príslušenstvo tvoria fungujúce, zosúladené
systémy pre všetky podlahy.

Samonivelizačná stierka na anhydritovej báze. Pre hrúbky
1 – 20 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, vhodná aj na
podlahové vykurovanie.
Extrémne jednoduché spracovanie so zaručeným výsledkom!

Baumit Nivello 30
Samonivelizačná stierka na cementovej báze. Pre hrúbky
2 – 30 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, vhodná aj na
podlahové vykurovanie.
Ideálna pre vyrovnanie väčších nerovností podkladu!

Baumit SuperGrund
Univerzálny základný náter na prípravu nenasiakavých aj
nasiakavých podkladov, s obsahom kremičitého piesku pre lepšiu
prídržnosť stierky. Ideálny na zjednotenie nasiakavosti podkladu
so zvyškami lepidiel po odstránení nalepených krytín.
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BAUMIT ALPHA

Dokonalosť bez námahy
SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

Perfektné na podlahové
vykurovanie
Vynikajúce samonivelizačné vlastnosti a tekutá konzistencia
umožňujú pri realizácii poterov Baumit Alpha dokonalé obalenie
rozvodov podlahového vykurovania. Po vyzretí tak môže vykurovací
systém optimálne odovzdávať príjemné teplo vášmu domovu.

Popri rýchlom a bezproblémovom postupe práce tak získavate
s potermi Baumit Alpha ďalšiu výhodu. Potery s nižšími nárokmi na
realizáciu dilatácií, ako aj na ošetrovanie počas zretia v porovnaní
s cementovými potermi sú preto ideálnym riešením pre všetky
podlahy v rodinných domoch aj občianskych stavbách.

Alpha 3000 – sila pre väčšie zaťaženie
Na realizáciu kontaktných, oddelených alebo plávajúcich
poterov s vyššími pevnostnými požiadavkami, bez akýchkoľvek
prísad aj pre podlahy s vykurovaním. Bezpečné riešenie pre
vysoké nároky!

Alpha 2000 – istota na každý deň
Na realizáciu kontaktných, oddelených alebo plávajúcich poterov
v bytových alebo občianskych stavbách, bez akýchkoľvek prísad aj
pre podlahy s vykurovaním.
Jednoduché spracovanie, vysoký výkon, zaručená kvalita!
rýchla realizácia
pochôdzne už po 24 hodinách
 nábeh vykurovania už po 7 dňoch



Myšlienky s budúcnosťou.
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POTERY A STIERKY

 bezproblémové spracovanie
 vysoký výkon pri realizácii
 zaručený kvalitný výsledok

STAVBA A ZÁHRADA – KVALITA ZAVÁŽI
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STAVBA A ZÁHRADA

STAVBA A ZÁHRADA

82

MUROVANIE | BETÓNY | SPEVNENÉ PLOCHY

Myšlienky s budúcnosťou.
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Rôznorodé. Pekné.
Kvalitné.
Systémy Baumit pre stavbu a záhradu
ponúkajú profesionálne výrobky s jednoduchým
spracovaním na bezpečné murovanie,
betónovanie alebo realizáciu spevnených plôch
v parkoch či záhradách. Jednoducho zamiešať
s vodou a použiť. Pre vaše sny, ktoré sa stávajú
skutočnosťou.
MUROVACIE MALTY
Na realizáciu stien a ďalších murovaných konštrukcií. Vypĺňajú
dutiny, vyrovnávajú nerovnosti, prenášajú zaťaženie. Ich správne
použitie je zárukou pevného muriva bez trhlín.
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STAVBA A ZÁHRADA

Baumit
Stavba a
záhrada

Kto vám pomôže postaviť dom
od základov po záhradu?

Baumit Cenník 2018, str. 116 – 123

9 dobrých dôvodov
prečo stavať s Baumitom:
osvedčené, pravidelne testované výrobky
zosúladené systémy
špičkové technické parametre
odolnosť voči poveternostným vplyvom
jednoduché spracovanie
rýchla a presná logistika
ochotný servis a odborné poradenstvo
kompletná stavba „z jednej ruky“

STAVBA A ZÁHRADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

profesionálna kvalita s istotou

BETÓNY

VÝROBKY PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Na zalievanie tvárnic? Na realizáciu septiku? Alebo na základy
záhradného altánku? Na prvý pohľad nudný šedý betón má
v stavebníctve nespočetne mnoho podôb. A náš sortiment
Baumit Betónov má pre vás kvalitný produkt pre každé bežné
použitie. Jednoduché spracovanie je zaručené!

Náš systém pre spevnené plochy v parkoch alebo záhradách
je rôznorodý ako každá záhrada. Na chodníky alebo terasy,
na oporné múriky alebo záhradné jazierka – vždy ponúkame
osvedčené zosúladené riešenia. Odolnosť voči celoročnému
namáhaniu poveternostnými vplyvmi je samozrejmosť!

Myšlienky s budúcnosťou.
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BAUMIT BETÓNY

V jednoduchosti je krása
NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH
 zaručená stála kvalita
 jednoduché skladovanie a spracovanie
 riešenie pre každý problém

Na stavbe ako doma
Betóny, ktoré majú široké možnosti použitia v dome, byte aj
v záhrade. Pre všetky bežné konštrukcie z betónu – na realizáciu
základových pásov a pätiek, betónových stropov, stien alebo
stĺpov či schodísk. Taktiež betón pre konštrukcie s vyžadovanou
vyššou pevnosťou alebo vodotesnosťou – nádrže, septiky, žumpy a
pod. Vždy dostupné, vždy zaručená kvalita výsledku!

Výhody
pre malé aj rozsiahle projekty
vždy dostupné v širokej sieti stavebnín
 v prípade požiadavky aj v sile s kontinuálnou miešačkou
 jednoduché spracovanie bez obmedzenia



Baumit Beton B20
Naše dlhoročné skúsenosti a snaha prinášať vám nové,
progresívne výrobky, ktoré uľahčujú prácu a prispievajú k trvalej
kvalite na stavbách, sa premietajú i do dynamicky sa rozvíjajúcej
produktovej skupiny suchých betónov. Kompletná paleta výrobkov
na najrôznejšie použitie sa vyznačuje vysokou kvalitou na úrovni
najaktuálnejších technických poznatkov, dobrou dostupnosťou
v širokej sieti stavebnín a jednoduchou aplikáciou.

Kvalita ukrytá vo vreci
V porovnaní s betónmi dodávanými na stavbu vo forme čerstvej
malty majú suché betónové zmesi mnoho výhod: Sú dostupné
i v malom množstve pre drobné stavby a dajú sa použiť i na
stavbách v ťažšie dostupnom teréne. Pri realizácii nie ste závislí
od dodávateľa materiálu a rýchlosť spracovania záleží len na vás.
Materiál, ktorý nespracujete, môžete využiť pri ďalšom projekte.
A v neposlednom rade – materiál vo vreci má stálu, pravidelne
kontrolovanú kvalitu, s ochotným servisom a profesionálnym
poradenstvom ako bonusom navyše k tomu.
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Univerzálny betón s pevnosťou 20 MPa na bežné použitie,
napr. na realizáciu základov, stĺpov, múrikov, schodísk atď.
So zrnitosťou 8 mm.

Baumit WU Beton
Vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou. Na realizáciu
septikov, žúmp, žľabov, nádrží na vodu a iných konštrukcií
s vyžadovanou vodonepriepustnosťou.

Baumit Cenník 2018, str. 118

SILA V JEDNODUCHOSTI

Baumit FixBeton
Potrebujete betón na rýchlu realizáciu
áciu
základov pre stĺpiky, ploty, altánky,,
pergoly, sušiaky, detské hojdačky
alebo iné projekty drobnej architektúry
ktúry
pri dome či v záhrade? Ideálny
je Baumit FixBeton, náš rýchly
betón, ku ktorému nepotrebujete
ani elektrinu, ani nádobu na
miešanie a napriek tomu máte
rýchlo hotovo.

Na zvláštne účely
Súčasťou každej stavby sú aj náročnejšie konštrukcie, ktorých realizácia
sa riadi presnými pravidlami a ktoré vyžadujú materiály spĺňajúce prísne
kvalitatívne kritériá. Baumit má riešenia aj pre takýto prípad.

Baumit FlexBeton
Častým problémom na terasách alebo v kúpeľni je realizácia spádovej
vrstvy, t. j. vrstvy s premenlivou hrúbkou, ktorá spôsobuje extrémne
namáhanie materiálu a vedie často ku vzniku trhlín. Našou odpoveďou
na tento problém je Baumit FlexBeton, vysoko pružný betón vystužený
špeciálnymi vláknami, ideálny na realizáciu vrstiev premenlivej hrúbky
v rozmedzí 10 – 40 mm bez akýchkoľvek komplikácií.

Možnosti spracovania
Bez miešania: Ideálne pre základy rôznych konštrukcií.
Do pripravenej jamy s osadeným prvkom (napr. stĺpik oplotenia)
sa vsype suchá zmes a zaleje sa primeraným množstvom vody.
S miešaním: Zmiešajte suchú zmes vopred s vodou a čerstvú maltu ukladajte do pripraveného debnenia, nezabudnite na zhutnenie. Pracujte rýchlo, betón začína tuhnúť už po 10 minútach, takže
sa už na druhý deň môžete tešiť z hotovej konštrukcie.

Baumit FillBeton

BETÓNY

Osádzate zárubne bezpečnostných dverí?
Skúste použiť na vyplnenie
p
Baumit FillBeton!
Spracováva sa v tekutej
utej
konzistencii a pri zretítí
mierne zväčší svoj
objem, takže ideálnee
vyplní každú
dutinu.
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POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM FASÁDY

Poradenské centrá
Navštívte naše poradenské centrá v Bratislave a Lietavskej Lúčke.





Špeciálny Color Box, ktorý obsahuje štrukturované vzorky všetkých farebných odtieňov
Baumit Life.
Porovnávacia stena a špeciálne osvetlenie, imitujúce farebné spektrum denného svetla
na pohodlné porovnávanie a prirovnávanie jednotlivých farebných vzoriek.
Dostatok priestoru a príjemné prostredie pre odborné konzultácie.
Detský kútik.

Baumit na internete
Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky i dôležité kontakty
nájdete na www.baumit.sk.
Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku
alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.
www.baumit.sk

Všetky informácie o novom systéme farieb Baumit Life nájdete aj na špecializovanej
mikrostránke www.baumitlife.com, venovanej výhradne farbám, prístupnej aj z našej
stránky www.baumit.sk.
V každom prípade vyskúšajte – magický virtuálny svet Baumit Life je tu predovšetkým
pre vás. Navštívte našu internetovú stránku!
www.baumitlife.com

Baumit Kalkulátor vám uľahčí výber materiálov pre vašu stavbu. Pomocou 4 základných
krokov si vyberte to najlepšie riešenie pre vás. Prípadne si vytvorte viac alternatív
a porovnávajte. Ak pošlete vašu kalkuláciu našim regionálnym zástupcom, odporučia vám,
v ktorých stavebninách výhodne nakúpiť. K dispozícii od júna 2018.
www.kalkulátor.baumit.sk

Rýchly, interaktívny návrh hrúbky tepelnoizolačného systému nájdete
na www.hrubkazateplenia.sk.
Zvoľte murivo, ktoré chcete zatepliť a vyberte si tepelnoizolačný systém podľa vašich
predstáv, ostatné urobí náš nový systém za vás, vyskúšajte!
www.hrubkazateplenia.sk

info → Chcete nás navštíviť?
Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby nášho poradenského centra, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy. Naši vyškolení spolupracovníci vám radi venujú dostatok času.
V prípade návštevy bez predchádzajúceho ohlásenia vám, žiaľ, nemôžeme garantovať kvalitný servis podľa vašich predstáv.
Kontakt: • Bratislava: tel. 02/593 033 33, 02/593 033 66
• Lietavská Lúčka: tel. 041/507 66 51
• e-mail: fasadnestudio@baumit.sk

88

POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM FASÁDY

Vzorky fasádnych materiálov
Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny materiál
pre fasádu vášho domu. Vyberte si farebný odtieň, požadovanú štruktúru a spôsob, ktorý
vám najviac vyhovuje. Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová omietka alebo
farba.
Na požiadanie vám vzorky doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu
(cena za doručenie je zahrnutá v cene vzorky)
– viac informácií Baumit Info–linka 02/593 033 33, 041/507 66 51 alebo na www.baumit.sk!
Dopĺňajúce informácie k cene za vzorky systémov:
V prípade objednávky tenkovrstvovej ušľachtilej omietky v množstve min. 12 x 25 kg alebo fasádnej
farby v množstve min. 3 x 14 l vám bude cena predtým zakúpených vzoriek odpočítaná z výslednej ceny
materiálu.
Žiadosť o odpočítanie ceny vzoriek je potrebné uviesť na objednávku spolu s číslom dodacieho listu
vzoriek.

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 1
Vzorka 2 kg tenkovrstvovej omietky alebo 0,5 l fasádnej farby vo vedierku,
sada – 3 rôzne farebné odtiene

27,50/sada

33,00/sada

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 2
Vzorka tenkovrstvovej omietky alebo fasádnej farby nanesená na polystyrénovej platni
s rozmermi 330 x 500 mm, sada – 3 rôzne farebné odtiene

27,50/sada

33,00/sada

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 3
Nanesenie vzorky rozmerov cca 0,5 m2 na vami vybranú plochu na vašom objekte
našim aplikačným technikom, sada – 3 rôzne farebné odtiene

27,50/sada

33,00/sada

130,00/návrh

156,00/návrh

Fasádne štúdio
Obľúbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú
poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme
3 alternatívne riešenia.
Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 02/ 593 033 66 alebo 041/507 66 51,
príp. nám napíšte na fasadnestudio@baumit.sk.
Fasádne štúdio

info → Rozhodli ste sa využiť naše služby?
SERVIS

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku : 02/593 033 33, 041/507 66 51.
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AT – AUSTRIA
Wopfinger
Baustoffindustrie Gm‘bH
A – 2754 Waldegg , Wopfing 156
Tel.: +43 2633 400-0
Fax: +43 2633 400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG – BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG – 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg
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BA – BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

BY – BELARUS
Baumit-Bel GmbH
BY – 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.:+375 17 372 75 53
Fax.: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by

CH – SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH – 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CN – CHINA
Baumit Building
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450
Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: + 86(0)21/51029903

CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ – 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
Fax: +420 326 900 402
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE – DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D – 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

HR – 43541 Sirač
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT – ITALIA
Baumit Italia SPA
I – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 –
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baumit.it
www.baumit.it

LT – LIETUVA
Baumit UAB
LT – 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV – LATVIJA
Baumit-Baltikum SIA
LV – 1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK – MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK – 1000 Skopje
Ul. Skupi 17a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.mk

ES – ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves
c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR – FRANCE
Baumit SAS
FR – 77500 Chelles
29, rue de l’Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR – GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.
GR – 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 609 56 00
Fax: +30 210 609 56 11
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU – MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H – 2510 Dorog, Baumit út 1.
H – 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

ME – MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE – 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL – POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL – 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO – ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO – 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro
In charge of: MO

RU – RUSSIA
OOO „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

RS – SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB – 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK – 81102 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SLO – SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO – 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR – TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok.
No: 10-B
TR – 34776 Dudullu – Ümraniye/İstanbul

UA – UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK – UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ – UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 76
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

SERVIS

HR – HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

Myšlienky s budúcnosťou.

91

REFERENCIE

Bratislavský hrad, Bratislava

Bytové domy Avana, Stupava

Historický prednástrek, Historické omietky, Sanačný prednástrek,
Baumit Murovacia malta 50, povrchová úprava Baumit SiliconColor

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star, povrchová úprava
Baumit SilikonTop, lepiace kotvy Baumit StarTrack

Rodinné domy Záhorské sady, Bratislava-Záhorská Bystrica

Neologická synagóga, Vrútky

Baumit Murovacia malta 50, Baumit MPI 25, kontaktný
tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit
SilikatTop, Baumit Drážkový proﬁl

Baumit VivaRenova, fasádna farba Baumit SilikonColor

Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Rodinný dom Kramáre, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava
StyleTop, SilikonTop, GranoporTop

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava
SilikonTop
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Bytový komplex Panorama Koliba, Bratislava

Baumit MVR Uni, Baumit FillPrimer, Baumit Beto System,
Baumit WTA, povrchová úprava Baumit SilikonColor

Povrchová úprava Baumit NanoporTop

Materská škola, Limbach

Polyfunkčný objekt Kellerova, Bardejov

Povrchová úprava Baumit SilikatTop

Povrchová úprava Baumit NanoporTop

Bytový dom, Štúrova 1442, Nitra

Kaštiel, Budmerice

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava
Baumit SilikatTop

Baumit Kalkin RK 70 N, povrchová úprava Baumit SilikatColor
SERVIS

Bytový dom, Račianske mýto, Bratislava
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Baumit
Klima

Ako vytvoriť
naozaj zdravý domov?
Baumit Klima – omietkové systémy pre zdravé bývanie
Baumit Klima omietky ideálne regulujú vlhkosť vzduchu v obytných priestoroch. Je to možné
vďaka špeciálnej receptúre, vysokému obsahu pórov a jedinečným vlastnostiam použitého
plniva. Špeciálna vnútorná štruktúra materiálu umožňuje prijímanie a odovzdávanie zvýšeného množstva vodnej pary v interiéri v oveľa kratšom čase, ako je to pri bežných vnútorných
omietkach.

Baumit Klima – vápenné omietky na prírodnej báze
Omietky z radu Baumit Klima regulujú obsah vlhkosti vo vzduchu a eliminujú jej škodlivé účinky v obytných
priestoroch. Vysoký obsah vápna v omietkach ovplyvňuje vysokú alkalitu omietok (hodnota pH 12 – 13),
vďaka čomu majú omietky Klima antibakteriálne vlastnosti – znižujú riziko tvorby nežiaducich plesní a ďalších škodlivých mikroorganizmov. Výsledkom je zdravý a príjemný život v interiéri.

Baumit Klima – inovatívne riešenie potvrdené výskumom
Výhody omietkových systémov Klima sme overili vo výskumnom parku Viva v spolupráci s nezávislými externými inštitúciami. Výsledky niekoľkoročného výskumu ukázali, že kombinácia masívnych murovacích prvkov s kontaktným tepelnoizolačným systémom a omietkovým systémom Baumit Klima garantuje najlepšie
klimatické vlastnosti vnútorných priestorov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.baumit.sk.

Baumit Klima
Ŷ Reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu
Ŷ Garantuje optimálnu a zdravú vnútornú klímu
Ŷ Pôsobí proti plesniam a ďalším mikroorganizmom
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

