Baumit Primer

Jednoducho
od základu
Základné nátery pre vás
Odteraz jednoduchšie
Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
S označením EMICODE®/s nízkym obsahom VOC

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Grund
Na nasiakavé podklady
Pre omietky a potery

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi
vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov
pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov
a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu
rozpúšťadiel, modrej farby.
Riedenie: 1 diel koncentrátu/2 – 3 diely vody – pre omietky
Neriediť – pre podlahové potery a stierky!
Spotreba: 	cca 0,05 kg koncentrátu/m2 – príprava
podkladu pod omietky
	cca 0,15 kg koncentrátu/m2 – príprava
podkladu pod potery a stierky
Výdatnosť: 	cca 200 m2/vedro – pod omietky
cca 66 m2/vedro – pod potery a stierky
Balenie:

10 kg

NÁŠ TIP
Odteraz jednoduchšie!
Od sezóny 2020 nemusíte riešiť, či penetračný náter
potrebujete pred aplikáciou omietok alebo poterov!
Rozhodnutie závisí iba od typu podkladu. Baumit
Grund slúži na prípravu nasiakavých podkladov!
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Baumit SuperPrimer
Na nenasiakavé podklady
Pre omietky a potery

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého
piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený
na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou
aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo
lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej
farby.
Neriediť!
Spotreba: cca 0,3 kg/m2
Výdatnosť: 	cca 67 m2/20 kg vedro
cca 17 m2/5 kg vedro
Balenie: 	20 kg
5 kg

NÁŠ TIP
Výrazne lepšia spracovateľnosť!
Penetračný náter Baumit SuperPrimer výrazne zlepšuje
spracovateľnosť omietok na betónovom podklade
a eliminuje tzv. bublinkovanie. Slúži na prípravu
nenasiakavých podkladov!
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Baumit BetonKontakt
Na betón
Pre sadrové omietky

Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok
na betónovom podklade, ružovej farby.
Neriediť!
Spotreba: 	cca 0,4 kg/m2
Výdatnosť: 	cca 50 m2/vedro
Balenie:
20 kg

NÁŠ TIP
Baumit SinterPrimer
Na prípravu povrchu
gletovaných sadrových omietok
pred aplikáciou interiérových
náterov použite Baumit
SinterPrimer. Náter rozrušuje extrémne nenasiakavý
povrch tzv. sintrovej vrstvy, ktorá vzniká ako dôsledok
nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu
pri ich zretí.
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Baumit FillPrimer
Základný náter vystužený vláknami
Pre interiér aj fasádu

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený
vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade
(omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm.
Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou
povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie
použitie.
Spotreba: 	cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť: 	cca 80 m2/vedro
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Aplikácia náteru
Základný náter Baumit FillPrimer nanášame
na podklad valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne
bez prerušenia. Technologická prestávka pred
nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 24 hodín.
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Baumit MultiPrimer
Hĺbkový základ
Pre spevnenie podkladu

Paropriepustný základný náter na spevnenie alebo
zjednotenie nasiakavosti minerálnych a organických
podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit
fasádnymi omietkami a farbami, zelenej farby.
Spotreba: cca 0,1 – 0,25 l/m2 podľa riedenia náteru
Výdatnosť: cca 40 – 100 m2/plastová nádoba
Balenie:
10 l

NÁŠ TIP
V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné
Baumit MultiPrimer riediť v pomere 1:1 až 1:5 vodou.
Nenanášať neriedený. Na vyzretý a suchý podklad
nanášať celoplošne striekaním alebo valčekom.
Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné nechať
zaschnúť jednotlivé vrstvy náteru.

Baumit
Baumit
Štukové
Primer
omietky

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie
EMICODE® EC1 PLUS!
Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne
uznávané, nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové
materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými
emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných
skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné
výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú
kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom,
spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov
s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného
vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky
s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá
EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej
realizovateľnosti.
Viac informácií na www.emicode.com
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dobrých dôvodov,
prečo sa rozhodnúť
pre Baumit Primer:

1 Odteraz jednoduchšie
2 Osvedčené, kvalitné produkty
3 Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
4 Jednoduché spracovanie
5 Bez škodlivín, s označením EMICODE®

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

www.baumit.sk
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