Baumit Sanova a Multi

Jednoduché riešenie
pre váš dom
Obnova a sanácia pre vás
Omietka pre murivo poškodené vlhkosťou a soľami
Stierka pre zateplené aj minerálne fasády
Riešenie aj pre fasády s trhlinami väčšími ako 0,5 mm

Myšlienky s budúcnosťou.

S istotou proti vlhkosti
a soliam
Suché steny navždy
Vlhké a poškodené steny v pivnici mnohokrát
nepredstavujú iba estetický problém. Poškodenia sú často
spôsobené dlhotrvajúcim pôsobením vlhkosti a solí, a tak
si pri ich obnove nevystačíme len s „obyčajnou“ omietkou
či farbou. Podobne je to aj s fasádnou omietkou v soklovej
oblasti.
Riešením je nová jednovrstvová sanačná omietka
Baumit Sanova Uni, ktorá predstavuje jednoduché,
bezpečné a fungujúce riešenie vášho problému.
Skôr ako začnete s realizáciou omietky, mali by ste zistiť
príčinu vlhkosti v murive. Častokrát je to nedostatočná
alebo už nefunkčná izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti,
poškodené klampiarske konštrukcie alebo strecha.
Odstránením týchto nedostatkov znížite riziko ďalšieho
poškodenia muriva vlhkosťou a soľami.
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Zo starej fasády nová
Jednoducho, rýchlo a kvalitne
Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom
potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu
zateplenú alebo len omietnutú. Podľa stavu poškodenia sa
odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu
náterom až po realizáciu novej stierkovacej vrstvy v prípade
objavenia sa trhlín väčších ako 0,5 mm na fasáde.
V prípade poškodenia povrchu staršieho zateplenia je
potrebné pôvodný povrch dôkladne očistiť a celoplošne
prestierkovať renovačnou stierkou Baumit MultiWhite
s vložením sklotextilnej mriežky, čo zabezpečí ideálne
pevný, pružný a dostatočne vodoodolný podklad
na nanesenie novej fasádnej omietky. Na obnovu starších,
výhradne minerálnych povrchov s dostatočnou súdržnosťou
je možné použiť renovačný štuk Baumit MultiRenova.
Jemný zrnitý vzhľad je ideálny na následné nanesenie
ľubovoľnej fasádnej farby Baumit. V obidvoch prípadoch
obnovená fasáda vyzerá ako nová!

Baumit Sanova a Multi

Baumit Sanova Uni
Univerzálna sanačná omietka

nové!

Univerzálna jednovrstvová sanačná omietka na vnútorné
aj vonkajšie použitie, na ručné aj strojové spracovanie.
Bezpečné riešenie na vlhké murivo v pivniciach, na sokloch
rodinných domov a pod. Vďaka vysokému obsahu pórov
ostáva povrch omietky výrazne dlhšie suchý a bez
poškodenia soľami v porovnaní s bežnými vápennocementovými omietkami.
Minimálna hrúbka: 20 mm
Spotreba: cca 12 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Pri výbere povrchovej úpravy je vhodné zvoliť materiály
s vysokou paropriepustnosťou. Zároveň platí, že čím
menšia je hrúbka povrchovej úpravy, tým predstavuje
menšiu prekážku na prechod nadmernej vlhkosti
z podkladu. Z tohto dôvodu sa na sanačnú omietku
viac odporúča povrchová úprava vhodným náterom.
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Baumit MultiRenova
Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou,
ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych
fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj
na stierkovanie betónu vrátane betónových panelov po
odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Rovnako
vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté
vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky
s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde aj v interiéri.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.
Hrúbka omietky: 3 – 7 mm
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie:
25 kg

NÁŠ TIP
Omietku je potrebné nanášať celoplošne v predpísanej
hrúbke aj na nerovnomerný podklad.
V prípade požiadavky na zrnitejší vzhľad fasády je
možné realizovať novú povrchovú úpravu fasádnou
omietkou.
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Baumit MultiWhite
Renovačná stierka

Vyrovnávacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka.
Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť
vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných
systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou
dosiahnuť štruktúrovaním vzhľad bežnej omietky
a následne aplikovať náter fasádnou farbou.
Biela s vláknami
Vhodná aj na staršie zateplenie
Dá sa zahladiť ako bežná omietka

Spotreba: cca 1 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie:
25 kg
NÁŠ TIP
V prípade požiadavky na vzhľad povrchu jemnej
omietky je možné povrch renovačnej stierky Baumit
MultiWhite zahladiť podobne ako pri štukových
omietkach a následne naniesť náter fasádnou farbou.

Baumit
BaumitŠtukové
Sanova omietky
a Multi

Kvalitné farby, krásna fasáda
Pri obnove fasády náterom máte, čo sa týka výberu farby,
niekoľko možností. Môžete použiť fasádnu farbu Baumit
SilikonColor alebo výbornou alternatívou je fasádna farba
Baumit StarColor. Je to silikónová farba prémiovej kvality
s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami, vysoko paropriepustná, s extrémnou
vodoodpudivosťou a odolnosťou proti zašpineniu, pre všetky
oblasti použitia. Obzvlášť vhodná je ako povrchová úprava
pre fasády s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi
alebo nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.
Je vhodná na všetky minerálne podklady a omietky, na staré
a nové fasádne omietky a farby, ale tiež na sanáciu a renováciu starých stavieb, ako aj na obnovu farebného náteru
na tepelnoizolačných systémoch. Fasádny náter Baumit
StarColor je obzvlášť vhodný aj na plochy namáhané odstrekujúcou vodou (napríklad sokle), príp. na časti fasády
extrémne namáhané poveternostnými vplyvmi (náveterné
strany budov v extrémnych poveternostných podmienkach,
šikmé a vodorovné plochy fasád a pod.).
Viac informácií na www.baumit.sk
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dobrých dôvodov,
prečo sa rozhodnúť
pre Baumit Sanova a Multi:

1 Pre murivo poškodené vlhkosťou a soľami
2 Pre poškodené fasády s trhlinami väčšími
ako 0,5 mm

3 Pre zateplené aj minerálne fasády
4 Kvalitné produkty, jednoduché spracovanie
5 Jednoduché a bezpečné riešenie

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

www.baumit.sk
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