Baumit Perla

Štukové omietky
pre rôzne podklady
Štukové omietky pre vás
25 kg balenie
Vynikajúca spracovateľnosť
Baumit kvalita za dobrú cenu

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Perla Interior
Vnútorný štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva
na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým
(nezahladeným) povrchom v interiéri. Veľkosť zrna
cca 0,6 mm. Omietka nie je vhodná na priame
nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm
Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm
Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Pred nanášaním interiérových farieb nechajte
štukovú omietku dobre vyschnúť. Technologická
prestávka minimálne 5 dní.

Baumit Perla

Baumit Perla Exterior
Vonkajší štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva
na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde
i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm. Omietka nie je
vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové
tvárnice.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm
Spotreba: cca 4,5 kg/m2 pri hrúbke omietky 3 mm
Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Na vyzretý povrch v exteriéri môžete naniesť
tenkovrstvovú prefarbenú omietku alebo fasádnu
farbu Baumit.

Baumit Perla

Baumit Perla Maxima
Extra biely štuk

Extra biela jemná štuková omietka ideálna ako
povrchová vrstva pre omietkový systém s lepidlom C1
a zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne
v interiéri. Rovnako vhodná ako vyrovnávacia vrstva
na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým
povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.
Omietka nie je vhodná na priame nanášanie
na betón alebo pórobetónové tvárnice.
Hrúbka omietky: 3 – 5 mm
Spotreba: 	cca 4,5 kg/m2/3 mm, cca 4 kg/m2/3 mm
na armovacej vrstve
Výdatnosť: 	5,5 m2/vrece, resp. 6,2 m2/vrece
na armovacej vrstve pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Ako povrchovú úpravu môžete použiť Baumit
Klima Color pre zdravé bývanie alebo bežne
dostupné interiérové farby a stierky.

Baumit Perla

Baumit
ponúka rôzne omietkové systémy špeciálne vyvinuté
pre najrôznejšie oblasti použitia. Sú zárukou príjemného
a pekného bývania a kvalitným podkladom pre ďalšie
povrchové úpravy stien.
Vápenno-cementové Baumit Štukové omietky musia byť
vždy aplikované na vrstvu podkladovej omietky. Svojou
tradičnou štruktúrou povrchu prispievajú k príjemnému
pocitu domova v každom interiéri.
Vyberte si to najlepšie!

Baumit Perla

5

dobrých dôvodov,
prečo sa rozhodnúť
pre Baumit Perla:

1 Vylepšená receptúra
2 25 kg praktické balenie
3 Pre rôzne typy podkladov
4 Jednoduché spracovanie
5 Baumit kvalita za dobrú cenu

Baumit Info‑linka:
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk

Baumit Perla

