Baumit
Betóny

V jednoduchosti
je krása

Baumit Betóny
¢ Riešenie pre každý problém
¢ Zaručená stála kvalita
¢ Jednoduché skladovanie
a spracovanie
Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumit Beton B20
Univerzálny betón
Suchá betónová zmes triedy pevnosti C16/20 na všetky
bežné betonárske práce, ako aj betónovanie základov,
schodísk, stropov, prekladov otvorových konštrukcií
a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu
betónových tvárnic.

Zrnitosť: 8 mm
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:

cca 20 kg /m2/cm
cca 0,25 m2/vrece pri hrúbke betónu 5 cm;
cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
25 kg

NÁŠ TIP
Obľúbený univerzálny betón na všetky bežné betonárske práce!
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Baumit FixBeton
Rýchly betón
Suchá, rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy pevnosti
C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej
architektúry bez zvláštnych statických nárokov.
Spracovanie technológiou bez miešania, zalievaním
suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr.
v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním
suchej zmesi a vody pred uložením na miesto určenia.

Zrnitosť: 8 mm
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:

cca 75 kg suchej zmesi na betónový prvok
rozmerov cca 40 × 40 × 30 cm
cca 13 l čerstvej malty/vrece
25 kg

NÁŠ TIP
Potrebujete betón na rýchlu realizáciu základov pre stĺpiky, ploty,
altánky, pergoly, sušiaky, detské hojdačky alebo iné drobné
projekty pri dome či v záhrade? Baumit FixBeton je pre vás ideálne
riešenie. Nepotrebujete ani elektrinu, ani nádobu na miešanie.
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Baumit WU Beton
Vodonepriepustný betón
Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou
triedy pevnosti C30/37 na ručné aj strojové
spracovanie. Baumit WU Beton je možné spracovať ako
bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním.

Zrnitosť: 4 mm
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:

cca 20 kg/m2/cm
cca 0,1 m2/vrece; cca 5 m2/t pri hrúbke
betónu 10 cm
cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
25 kg

NÁŠ TIP
Vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou je vhodný
na realizáciu septikov, žúmp, žľabov, nádrží na vodu a iných
konštrukcií s vyžadovanou vodonepriepustnosťou.
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Baumit DrainBeton
Vodopriepustný betón
Vysoko vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti
C12/15 je určený na prípravu podkladu pred kladením
dlažby v exteriéri. Vhodný aj na vyplnenie pracovných
jám, výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek alebo
betónovanie odkvapových chodníkov.

NO

VÉ

Zrnitosť: 8 mm
Min. hrúbka vrstvy: 10 cm
Spotreba:
cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 8 vriec/m2 pri hrúbke vrstvy
10 cm
Balenie:
25 kg
NÁŠ TIP
Drenážny betón je obzvlášť vhodný na zamedzenie porúch dlažby
vplyvom sadania podkladu. Urýchľuje odvádzanie vody z povrchu
dlažby a zároveň prispieva k udržaniu dažďovej vody v prírodnej
krajine.
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Baumit FlexBeton
Spádový betón
Suchá betónová zmes triedy pevnosti CT‑C30‑F5 na
vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou
vrstvy. Baumit FlexBeton je vhodný na vytvorenie
spádovej vrstvy pre podlahy balkónov, lodžií, terás,
kúpeľní, spŕch, umyvární, práčovní a pod., na bežné
podkladové vrstvy, ako sú cementové potery a betóny.

Zrnitosť: 4 mm
Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm
Spotreba:
18 – 20 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 1,25 m2/vrece pri priemernej
hrúbke vrstvy 1 cm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Vysoko pružný betón vystužený špeciálnymi vláknami je ideálny na
realizáciu spádovej vrstvy, t. j. vrstvy s premenlivou hrúbkou, ktorá
spôsobuje extrémne namáhanie materiálu a vedie často ku vzniku
trhlín.
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Baumit FillBeton
Výplňový betón
Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou
mechanickou pevnosťou a priľnavosťou, vhodná
na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii.
Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín
a zmonolitnenie stykov.

Zrnitosť: 2,5 mm
Spotreba: cca 2 kg/1 l čerstvej zmesi
Výdatnosť:	
cca 12,5 l malty/vrece
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Výplňový betón je vhodný na vyplnenie zárubní bezpečnostných
dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín a škár; v tekutej
konzistencii aj na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií,
konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových
konštrukcií.
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5

dobrých dôvodov, prečo
sa rozhodnúť pre Baumit Betóny:

1 Široký sortiment výrobkov pre všetky oblasti
použitia

2 Praktické 25 kg balenie na jednoduchú
manipuláciu, vhodné i pre drobné práce v bytoch

3 Spracovanie nezávisle od dodávky materiálu,
možnosť skladovať a opätovne použiť nespracovaný
materiál

4 Dostupnosť v širokej sieti stavebnín
5 Stála, trvalo zaručená kvalita bez nežiaducich
vplyvov počasia

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