
Baumit
Fasádne farby

Nový život  
pre staré 
fasády

n Trvanlivé a krásne

n Najvyššia ochrana fasády

n 888 farebných odtieňov Baumit Life

Myšlienky s budúcnosťou.



Svet plný farieb
ZO STARÉHO NOVÉ

Každá fasáda potrebuje časom obnovu. 
Či už ide o jednoduché oživenie vzhľadu 
náterom alebo o väčšiu obnovu, s Baumit 
Fasádnymi farbami vysokej kvality a pig-
mentmi s výnimočnou stabilitou a odolnos-
ťou proti pôsobeniu UV žiarenia máte vždy 
istotu správnej voľby.

Ochrana a spoľahlivosť
Rovnako ako dekoratívne vlastnosti fasádnych 
farieb sú dôležité aj ich funkčné vlastnosti. Baumit 
Fasádne farby ochránia fasádu pred poveternost-
nými vplyvmi, ako sú teplo, dážď a sneh, ako aj 
pred rôznymi nečistotami. Inovatívna samočistiaca 
fasádna farba Baumit NanoporColor s využitím 
nanotechnológie udrží fasádu dlhodobo čistú a zá-
roveň jej poskytne fyzikálnu ochranu pred biologic-
kým znečistením na princípe fotokatalýzy.

Krásne a jedinečné 
Individuálne stvárnenie fasády v súčasnosti pod-
statne prispieva k jedinečnému charakteru každej 
budovy. Baumit Life predstavuje najkomplexnejšiu 
paletu fasádnych farieb v Európe. S 888 žiarivými 
odtieňmi ‒ od pastelových farieb, cez neutrálne 
tóny, sýte, tmavé farby až po klasické biele odtiene 
bude fasáda vášho domu originálna a štýlová a vďa-
ka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo 
krásna a čistá. 

   samočistiaca schopnosť
   s fotokatalytickým efektom
   pre trvalo krásnu fasádu

Jedinečná Baumit samočistiaca 
receptúra – to je okrem fasádnej 
omietky NanoporTop aj fasádna farba 
NanoporColor. Inovatívna fasádna 
farba NanoporColor s využitím 
nanotechnológie, sily svetla, vetra 
a dažďa udrží každú fasádu trvalo 
čistú a zároveň jej poskytne trvalú 
fyzikálnu ochranu pred biologickým 
znečistením na princípe fotokatalýzy. 
Baumit NanoporColor predstavuje 
šancu na nový život na najvyššej tech-
nologickej úrovni aj pre všetky staršie, 
zateplené i nezateplené fasády 
poškodené mikroorganizmami alebo 
ohrozené extrémnym znečistením.

NANOPOR

   extrémna odolnosť
   vysoká krycia schopnosť
   najvyššia ochrana fasády

Pre najvyššie požiadavky na ochranu 
fasády ponúka Baumit výrobky prémi-
ovej kvality. Investor ocení extrémne 
vysokú vodoodolnosť a zároveň 
dostatočnú paropriepustnosť pre dl-
hotrvajúcu ochranu a nízke náklady 
na údržbu fasády. Vysoká krycia 
schopnosť s istotou osloví spraco-
vateľov, najširší sortiment viac ako 
850 žiarivých, plných, sýtych farieb, 
ktoré umožňuje jedinečná receptúra 
novej Baumit PuraColor zasa poteší 
architektov.

PREMIUM

   jednoduché spracovanie
   odolnosť proti počasiu
   dobrá kvalita  
 za primeranú cenu

Fasádne farby, ktoré spĺňajú všetky 
požiadavky profesionálnych spracova-
teľov. Dodávané v osvedčenej Baumit 
kvalite poskytnú každej fasáde dosta-
točnú ochranu za primeranú cenu.

PROFI

Baumit 
Fasádne 
farby Farebný svet plný výhod
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5 DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
ATRAKTÍVNY VÝBER

Vďaka nanotechnológii sa spoločnos-
ti Baumit podarilo vyvinúť samočis-
tiacu fasádnu farbu NanoporColor 
so špeciálnymi vlastnosťami, ktorá 
udrží každú fasádu trvalo čistú a zá-
roveň jej poskytne fyzikálnu ochranu 
pred biologickým znečistením 
na princípe fotokatalýzy.  
Predstavuje šancu na nový život 
na najvyššej technologickej úrovni 
aj pre všetky staršie, zateplené aj 
nezateplené fasády.

1 SAMOČISTIACA SCHOPNOSŤ  
A FOTOKATALYTICKÝ EFEKT

Baumit Fasádne farby nie sú len 
atraktívne a jednoducho spracova-
teľné, ponúkajú tiež správne rieše-
nie pre každú fasádu. Od samočis-
tiacej fasádnej farby cez prémiové 
farby s najvyššími spracovateľskými 
a užívateľskými parametrami, štan-
dardné fasádne farby v profesionál-
nej kvalite s optimálnym pomerom 
cena – výkon, a to aj v intenzívnych 
farebných odtieňoch.

Nová receptúra  
a lepšia kvalita
Vylepšená receptúra prináša ešte 
lepšiu kvalitu všetkých fasádnych 
farieb Baumit, ktoré sú teraz spraco-
vateľné aj technológiou striekaním. 
Jedno je isté – s Baumitom vždy 
dostanete najvyššiu možnú kvalitu, 
s profesionálnym servisom a ochot-
ným poradenstvom navyše. Vaša 
fasáda ostane dlhodobo krásna 
a čistá.

3 INTENZÍVNE FARBY 7 COOL PIGMENTY
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7 výhod fasádnych farieb Baumit
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Od sezóny 2017 sú vďaka novej 
receptúre všetky fasádne farby 
Baumit spracovateľné aj striekaním 
technológiou airless! Tá umožňuje 
rýchle a rovnomerné nanášanie 
fasádnej farby v krátkom čase aj 
na veľké ucelené plochy.

2 TECHNOLÓGIA AIRLESS

Použitie tmavých farieb celoplošne 
na zateplenej fasáde bolo dlho ob-
medzené. Dôvodom bolo nežiaduce 
prehrievanie povrchu. Baumit začal 
používať cool pigmenty, ktoré sú 
schopné vo veľkej miere odrážať 
neviditeľnú tzv. infračervenú zložku 
slnečného žiarenia, čím sa znižuje 
povrchová teplota na povrchu 
fasády. Pigmenty novej generácie sú 
používané vo všetkých omietkach 
a fasádnych farbách Baumit, takže 
všetkých 852 farieb Baumit Life má 
súčiniteľ slnečnej odrazivosti TSR 
väčší ako 20. To umožňuje ich použi-
tie bez obmedzenia i na veľké plochy 
zateplených fasád.

Sýte farby na fasádach sú trendom, 
ktorý zdôrazňuje individualitu 
majiteľov domov a ktorý zároveň 
predstavuje pre výrobcov stavebných 
materiálov skutočnú výzvu – priniesť 
vysokokvalitný materiál s dlhou 
životnosťou, ktorý naplní všetky 
očakávania architektov, investorov aj 
realizátorov. Fasádne farby Baumit 
v intenzívnych odtieňoch sa vyznaču-
jú vynikajúcou odolnosťou proti UV 
žiareniu a širokou škálou farieb. 

Pre Baumit Fasádne farby je charakte-
ristická vysoká úroveň krytia už pri pr-
vom použití, a to vďaka vylepšenej, 
hrubšej textúre a vysokému podielu 
intenzívnych pigmentov.

Poveternostné vplyvy ako vietor, sl-
nečné svetlo môžu spôsobiť, že farby 
na fasáde postupne stratia na svojej 
intenzite. Vo fasádnych farbách 
Baumit sú použité pigmenty vysokej 
kvality s výnimočnou stabilitou a vy-
sokou odolnosťou proti pôsobeniu UV 
žiarenia. Farby na fasáde tak ostáva-
jú dlhodobo žiarivé a krásne.

Fasádne farby Baumit sú extrémne 
odolné proti vplyvom životného 
prostredia. Pomáhajú tak chrániť 
štruktúru fasády dlhý čas.

KRYCIA SCHOPNOSŤ

6 ODOLNOSŤ PROTI UV ŽIARENIU

Baumit 
Fasádne 
farby
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Baumit Fasádna farba – druhá šanca pre fasádu
Kľúčovú úlohu pri akomkoľvek postupe obnovy zohráva kvalitná fasádna farba a jej výberu je teda po-
trebné venovať primeranú pozornosť. A nemyslíme tým len výber farebnosti, ale predovšetkým technické 
a spracovateľské vlastnosti, ktoré ovplyvnia život vašej fasády minimálne na ďalšie desaťročie. V sor-
timente Baumit sú k dispozícii fasádne farby s rôznym materiálovým zložením, a teda i rôznymi para-
metrami, pričom „tú svoju“ farbu tu nájde náročný zákazník pre fasádu s mimoriadnymi nárokmi, ako aj 
profesionál realizujúci obnovu bežného bytového domu.

Riešenie šité na mieru podľa stavu znečistenia alebo poškodenia fasády spolu s novou povrchovou 
úpravou, ktorá vizuálne zjednotí fasádu a zároveň ju ochráni pred vlhkosťou a inými vplyvmi okolitého 
prostredia, dá každej stavbe opäť novú tvár.

V každom prípade treba pamätať na to, že o fasádu sa treba v pravidelných intervaloch starať počas celej 
životnosti stavby. Iba tak ostane fasáda dlhodobo čistá a krásna.

Baumit 
Fasádne 
farby Fasádna farba

Druhá šanca pre fasádu

Rozhodnite sa správne – prehľad fasádnych farieb Baumit Color

Legenda: **** - výnimočná, *** - výborná, ** - priemerná, * - obmedzená

Fasádna  
farba Baumit

Prémiové fasádne farby Fasádne farby pre profesionálov

NanoporColor StarColor PuraColor SilikonColor SilikatColor GranoporColor

Hlavná výhoda
Jedinečná  

samočistiaca
Najlepšia  

ochrana fasády
Najširší  

sortiment farieb
Univerzálna Paropriepustná

Ekonomicky  
výhodná

Odolnosť  
proti znečisteniu

**** *** ** ** ** *

Paropriepustnosť **** *** ** *** *** **

Vodoodolnosť *** **** **** *** ** ***

Krycia schopnosť *** **** **** *** *** ***

Odtiene Baumit Life 654 farieb 654 farieb
852 farieb 

Všetky!
654 farieb 654 farieb 758 farieb

Možnosti pigmentova-
nia na želanie

** *** **** ** ** ***

Spracovanie Všetky fasádne farby Baumit Color je možné nanášať striekaním technológiou airless!
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Baumit 
Fasádne 
farby Prehľad produktov

Baumit PuraColor
Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality s výnimočnou krycou schopnosťou a jednoduchým spracovaním. 
K dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch Baumit Life bez obmedzenia.

   najširšia paleta farieb
   minimálna nasiakavosť
   jednoduché spracovanie

Zloženie náteru: 1x Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter 
 1x Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 40 m2/20 kg vedro; cca 10 m2/5 kg vedro
Balenie: 5 a 20 kg

852 farieb!

654 farieb!

654 farieb!

Baumit NanoporColor 
Fasádna farba najvyššej kvality, vysoko paropriepustná, so samočistiacim efektom,  
vhodná na všetky typy podkladov. 

   jedinečná samočistiaca schopnosť
   fotokatalytický efekt
   dlhodobo krásna fasáda

Zloženie náteru:  1 x Baumit NanoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter 
 1 x Baumit NanoporColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro; cca 10 m2/5 kg vedro
Balenie: 5 a 25 kg

Baumit StarColor 
Silikónová fasádna farba prémiovej kvality s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľ-
skými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Ob-
zvlášť vhodná ako povrchová úprava na povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo 
s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu. 

   vynikajúca ochrana fasády
   vysoká odolnosť proti vode a špine
   vysoká krycia schopnosť

Zloženie náteru: 1x Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter 
 1x Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody
Spotreba: cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 40 m2/20 kg vedro; cca 10 m2/5 kg vedro
Balenie: 5 a 20 kg

INFO

Účinnosť prísady Antipilz je časovo obmedzená. Jej použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby 
a obnovy fasády.

Baumit SilikonColor
Silikónová farba na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru:  1 x Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter 
   1 x Baumit SilikonColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro; cca 10 m2/5 kg vedro
Balenie:  5 a 25 kg

Baumit SilikatColor
Silikátová farba na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
   1 x Baumit SilikatColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody
Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro; cca 10 m2/5 kg vedro
Balenie:  5 a 25 kg

Baumit ANTIPILZ – prísada pre povrchové úpravy
Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná 
v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštan-
dardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Za príplatok podľa aktuálneho cenníka.

654 farieb!

654 farieb!
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Baumit 
Fasádne 
farby Nový život pre staré fasády

10 11

Spolu so špičkovými fasád-
nymi produktmi dostanete 
v Baumite aj kvalitný servis 
a profesionálne poradenstvo. 
Keďže možností, ako obnoviť 
fasádu, je niekoľko, pomô-
žeme vám pri výbere riešenia 
šitého na mieru podľa stupňa 
poškodenia vašej fasády. 
Rovnako vám pomôžeme 
pri výbere farebného odtieňa 
pre váš dom. Fasáda vášho 
domu tak bude originálna 
a štýlová a vďaka špičkovej 
kvalite materiálov Baumit i dl-
hodobo krásna a čistá. 

Baumit  
Servis a služby

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, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností, ako obnoviť 
fasádu, je viacero. 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.

Príprava
Pri renovácii fasády sa takmer na všetkých podkladoch dajú využiť fasádne farby Baumit, ktoré oživia fa-
rebnosť a prekryjú nedostatky podkladu. Aby však nová povrchová úprava vydržala čo najdlhšie, je pred jej 
aplikáciou dôležitá správna príprava podkladu. Predpokladom pre bezpečnú realizáciu povrchovej úpravy 
je čistý, suchý, nezamrznutý, nosný podklad, zbavený prachu a uvoľnených častí, ktorý nesmie byť vodood-
pudivý a musí byť rovnomerne nasiakavý. Podklad sa musí posúdiť ešte pred začatím realizácie povrchovej 
úpravy a v prípade potreby je potrebné zrealizovať správnu prípravu podkladu.

6 problémov, jedno riešenie
V praxi sa najčastejšie stretávame so 6 poškodeniami fasády – 
znečistená fasáda, pieskujúci povrch fasády, odlupujúci sa náter, 
extrémne nasiakavá fasáda, riasy a huby na fasáde a trhliny na fa-
sáde. Každé poškodenie vyžaduje pri obnove použitie správneho pro-
striedku na prípravu podkladu tak, aby fasáda zažiarila v novom šate. 
Rad produktov značky Baumit určený pre obnovu znečistenej alebo 
inak poškodenej fasády, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou, dá fa-
sádu veľmi rýchlo, jednoducho a za výhodnú cenu opäť do poriadku.

Baumit Life
Pri výbere farebného odtieňa pre váš dom máte na výber najväčšiu 
vzorkovnicu fasádnych farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov Bau-
mit Life. Fasáda vášho domu tak bude originálna a štýlová a vďaka 
špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. 
Mnoho ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí 
a ďalších nákladov.



Baumit 
Fasádne 
farby

ODLUPUJÚCI SA NÁTER

PIESKUJÚCI POVRCH

ZNEČISTENÁ FASÁDA

Príprava podkladu

TRHLINY MENŠIE AKO 0,5 MMPIESKUJÚCI POVRCH RIASY A HUBY NA FASÁDE TRHLINY VAČŠIE AKO 0,5 MM

RIASY A HUBY  
NA FASÁDE

ODLUPUJÚCI SA NÁTER

EXTRÉMNE  
NASIAKAVÁ FASÁDA

TRHLINY 
NA FASÁDE

Baumit Fasádne farby sa dajú vy-
užiť pri renovácii fasády takmer 
na všetkých podkladoch. Predpo-
kladom pre bezpečnú realizáciu 
povrchovej úpravy je čistý, suchý, 
nezamrznutý, nosný podklad, zba-
vený prachu a uvoľnených častí, 
ktorý nesmie byť vodoodpudivý 
a musí byť rovnomerne nasiaka-
vý. Podklad sa musí posúdiť ešte 
pred začatím realizácie povrcho-
vej úpravy a v prípade potreby je 
nutné zrealizovať správnu prípra-
vu podkladu. 

Usadené nečistoty na fasáde tvoria 
deliacu vrstvu pre nasledujúce nátery. 
Priľnavosť nového náteru je v prípade 
znečistenej fasády veľmi nízka. 

Príprava podkladu:
■  Vyčistiť povrch pomocou  

Baumit ReClean

ZNEČISTENÁ FASÁDA

Pieskujúce alebo kriedujúce plochy 
znižujú stabilitu nového náteru 
a môžu spôsobiť, že novo nanesená 
farba nepriľne k povrchu fasády.

Príprava podkladu:
■    Krok 1: vyčistiť povrch pomocou 

kefy s tvrdými štetinami
■    Krok 2: aplikovať náter  

Baumit ReCompact

Aj keď fasáda plní svoju funkciu, 
znečistenie riasami a hubami jej 
na kráse nepridá.

Príprava podkladu:
■  Krok 1: na postihnutú oblasť  

naniesť Baumit FungoFluid
■  Krok 2: odstrániť zvyšky biolo-

gického znečistenia a naniesť 
druhú vrstvu Baumit FungoFluid

Pred nanesením novej fasádnej farby 
je potrebné špachtľou odstrániť odlu-
pujúci sa náter. Výsledné nerovnosti 
povrchu je potrebné vyrovnať pomo-
cou renovačnej stierky.

Príprava podkladu:
■    Krok 1: odstrániť odlupujúci sa 

náter a vyčistiť povrch fasády
■    Krok 2: aplikovať náter  

Baumit MultiPrimer
■    Krok 3: prestierkovať s Baumit  

MultiWhite a Baumit StarTex

Aj drobné vlásočnicové trhliny so šír-
kou maximálne 0,5 mm môžu v prie-
behu času trvalo poškodiť fasádu. 

Príprava podkladu:
■      Aplikovať základný náter  

Baumit FillPrimer

Silno alebo nerovnomerne nasiakavý 
podklad môže spôsobiť vznik fľakov 
na novo nanesenej fasádnej farbe.

Príprava podkladu:
■  Naniesť Baumit MultiPrimer

EXTRÉMNE NASIAKAVÁ FASÁDA

Pri trhlinách so šírkou väčšou ako 
0,5 mm je nevyhnutné okamžite konať, 
pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť 
k obrovským poškodeniam fasády. 

Príprava podkladu:
■         Krok 1: odstrániť z povrchu trhlín 

uvoľnené časti
■      Krok 2: prestierkovať s Baumit  

MultiWhite a Baumit StarTex

Nový život pre staré fasády
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Baumit 
Fasádne 
farby Znečistená fasáda

Riešenie pre znečistenú fasádu

ReClean NanoporColor, StarColor,  
SilikonColor

ZNEČISTENÁ FASÁDA 
BEZ TRHLÍN

1. KROK 2. KROK

VYČISTENIE POVRCHU NÁTER FASÁDNOU FARBOU 
BAUMIT

01

Ak na vašej fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné poškodenia, váš dom potrebuje iba 
oživenie a vaša práca bude jednoduchá a rýchla. Usadené nečistoty na fasáde však znižujú  
priľnavosť nového náteru, preto je pred nanesením novej fasádnej farby potrebné vyčistiť povrch 
fasády čistiacim prostriedkom Baumit ReClean. Potom stačí naniesť dva nátery najvyššej kvality 
samočistiacou farbou Baumit NanoporColor alebo vysokokvalitnou farbou Baumit StarColor.

Baumit ReClean | Čistiaci prostriedok na fasády
Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok s vysokou schopnosťou rozpúšťať mastnotu a nečistoty. Podľa 
stupňa znečistenia fasády používať nezriedený alebo zriedený s vodou až do pomeru 1 : 10.

Spotreba: cca 0,5 – 0,8 l/m2 v závislosti od riedenia
Výdatnosť: cca 6 – 10 m2/vedro
Balenie: 5 l

Riešenie pre fasádu s pieskujúcim povrchom

ReCompact NanoporColor, StarColor,  
SilikonColor

FASÁDA S PIESKUJÚCIM 
POVRCHOM

1. KROK 2. KROK

ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT NÁTER FASÁDNOU FARBOU 
BAUMIT

02

Baumit ReCompact | Spevňovač omietky
Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok. Vhodný na  
vápennocementové a vápenné omietky. Nie je vhodný na režné murivo.

Spotreba: cca 0,20 – 0,40 kg/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Výdatnosť: cca 25 – 50 m2/plastová nádoba
Balenie: 10 kg 

Pieskujúce alebo kriedujúce plochy na fasáde znižujú stabilitu nového náteru, preto je pred nane-
sením novej povrchovej úpravy potrebné aplikovať základný náter Baumit ReCompact a potom 
realizovať fasádny náter samočistiacou farbou Baumit NanoporColor alebo vysokokvalitnou far-
bou Baumit StarColor.

Pieskujúci povrch
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Baumit 
Fasádne 
farby Odlupujúci sa náter

Riešenie pre fasádu s odlupujúcim sa náterom

MultiPrimer MultiWhite + StarTex

FASÁDA S ODLUPUJÚCIM  
SA NÁTEROM

1. KROK 2. KROK

ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT PRESTIERKOVANIE FASÁDY

03

Extrémne nasiakavá fasáda

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 štrukturovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter 
fasádnou farbou.

Spotreba: cca 1,0 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie: 25 kg

Riešenie pre extrémne nasiakavú fasádu

MultiPrimer NanoporColor, StarColor,  
PuraColor

EXTRÉMNE NASIAKAVÁ 
FASÁDA

1. KROK 2. KROK

ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT NÁTER FASÁDNOU FARBOU 
BAUMIT

04

V prípade extrémne nasiakavej fasády je pred nanesením konečnej povrchovej úpravy potrebné 
aplikovať paropriepustný základný náter Baumit MultiPrimer a až potom zrealizovať novú fa-
sádnu farbu Baumit NanoporColor alebo Baumit StarColor.

Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ
Paropriepustný základný náter na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred ná-
slednou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

Spotreba: cca 0,10 – 0,25 kg/m2 v závislosti od riedenia
Výdatnosť: cca 40 – 100 m2/plastová nádoba
Balenie: 10 kg 

16 17

Pred nanesením novej fasádnej farby je potrebné špachtľou odstrániť odlupujúci sa náter a vyčis-
tiť povrch fasády. Následne aplikovať základný náter Baumit MultiPrimer a prestierkovať fasádu 
renovačnou stierkou Baumit MultiWhite s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex.



Riešenie pre biologicky znečistené fasády

FungoFluid NanoporColor, StarColor 
alebo SilikonColor

FASÁDA ZNEČISTENÁ 
RIASAMI

1. KROK 2. KROK

ŠPECIÁLNY NÁTER 2× NÁTER FASÁDNOU 
FARBOU BAUMIT

05

Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je bez trhlín a bez oddeľujúcich sa častí, obnovíte ju 
pomocou špeciálneho náteru a fasádnej farby. Po nanesení Baumit FungoFluid na celú na-
padnutú plochu a po technologickej prestávke minimálne 12 hodín je fasádu potrebné vyčistiť 
kefou alebo prúdom tlakovej vody a nechať vyschnúť. Následne aplikovať ešte jeden alebo dva 
nátery v závislosti od intenzity napadnutia riasami. Fasádu odporúčame chrániť pred dažďom. 
Ako finálnu vrstvu naniesť nový náter fasádnou farbou Baumit NanoporColor.

Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter
Špeciálny náter na ošetrenie fasád a vnútorných stien proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

Spotreba:  0,05 – 0,1 kg/m2 pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch
Výdatnosť: 100 – 200 m2/plastová nádoba
Balenie:  10 kg plastová nádoba

INFO

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid je časovo obmedzená. Jeho použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou 
pravidelnej údržby a obnovy fasády.

Riasy a huby na fasáde Trhliny menšie ako 0,5 mm

Riešenie pre trhliny menšie ako 0,5 mm

FillPrimer NanoporColor, StarColor  
alebo SilikonColor

FASÁDA S TRHLINAMI 
MENŠÍMI AKO 0,5 MM

1. KROK 2. KROK

PENETRAČNÝ NÁTER 2× NÁTER FASÁDNOU 
FARBOU BAUMIT

06

Baumit FillPrimer | Základný náter  
vystužený vláknami
Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trh-
liny v podklade až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových 
úprav. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 80 m2/vedro
Balenie: 25 kg vedro

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. 
Výsledok po nanesení fasádnej farby prekročí vaše očakávania na mnoho rokov. Ako finálny 
náter sa odporúča použiť samočistiaca fasádna farba Baumit NanoporColor.

Baumit 
Fasádne 
farby
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Baumit 
Fasádne 
farby Trhliny väčšie ako 0,5 mm

Prestierkovanie zateplenej fasády
Trhliny väčšie ako 0,5 mm
Prestierkovanie minerálnej fasády

Riešenie pre trhliny väčšie ako 0,5 mm

MultiWhite StarTex NanoporTop  
alebo SilikonTop

FASÁDA S TRHLINAMI 
VÄČŠÍMI AKO 0,5 MM

1. KROK 2. KROK 3. KROK

STIERKA  
BAUMIT

SKLOTEXTILNÁ 
ARMOVACIA MRIEŽKA

FASÁDNA OMIETKA  
BAUMIT

07a

20

 

Obnova fasády s trhlinami väčšími ako 0,5 mm si vyžaduje špeciálny prístup. Celoplošné prestier-
kovanie povrchu fasády stierkou Baumit MultiWhite s vložením sklotextilnej výstuže zabezpečí 
ideálne pevný, pružný a dostatočne nosný podklad na nanesenie novej fasádnej omietky Baumit 
NanoporTop alebo Baumit SilikonTop.

Baumit StarTex
Sklotextilná armovacia mriežka na výstužnú stierkovú vrstvu, odolná proti pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 
4 mm, šírka 1,1 m.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
Balenie: bal. 50 bm, 10 bm

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 štrukturovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

Spotreba: cca 1,0 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie: 25 kg

Riešenie pre trhliny väčšie ako 0,5 mm

Baumit VivaRenova NanoporColor alebo StarColor 

FASÁDA S TRHLINAMI 
VÄČŠÍMI AKO 0,5 MM

1. KROK 2. KROK

STIERKA  
BAUMIT 

FASÁDNA FARBA  
BAUMIT

07b

Baumit VivaRenova
Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celo-
plošné opravy starších minerálnych fasád bez disperzných náterov 
s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie sta-
rých a nových betónových povrchov v exteriéri i v interiéri vrátane 
betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. 

Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vá-
pennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiah-
nutým povrchom na fasáde i v interiéri. 

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

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

Orientácia v sortimente 
fasádnych omietok Baumit 
nebola nikdy taká jedno-
duchá. Všetky typy pas-
téznych omietok sú teraz 
v 25 kg baleniach, majú 
rovnakú spotrebu materiálu 
v zodpovedajúcej štruktúre 
pre všetky typy omietok, 
všetky odtiene podľa vzor-
kovnice Baumit Life sú 
za rovnakú cenu. Inovované 
fasádne omietky Baumit 
so zníženou spotrebou pod-
porujú vysokú kvalitu a dlhú 
životnosť vašej fasády.

Baumit 
Fasádne omietky

Na obnovu starších, výhradne minerálnych povrchov (staré vápennocementové omietky, bri-
zolit a pod.) s dostatočnou súdržnosťou je možné použiť, okrem stierky Baumit MultiWhite, 
stierku Baumit VivaRenova, ktorej jemný zrnitý vzhľad je ideálny na následné nanesenie ľu-
bovoľnej fasádnej farby Baumit Color, prípadne fasádnej omietky Baumit Top.
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Naša pomoc v správnej chvíli
Neviete sa rozhodnúť pre konkrétny typ povrchovej úpravy či odtieň vášho domu? Rozhodnutie je niekedy 
naozaj ťažké. Navštívte naše fasádne štúdiá v Bratislave a Lietavskej Lúčke a my vám pomôžeme.

 Získajte od nás farebný návrh vašej fasády.
 Využite balíček vzoriek fasádnych materiálov.
 Pri rozhodovaní o farebnosti vášho domu vám pomôžu naše vzorkovnice farieb.
 Využiť môžete našu mikrostránku www.baumitlife.com, ktorá je venovaná výhradne  farbám.

Ak ste sa rozhodli využiť služby našich poradenských centier, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej 
návštevy.

Bratislava
Tel.: 02/59 30 33 66, 02/59 30 33 33
E-mail: fasadnestudio@baumit.sk

Lietavská Lúčka
Tel.: 041/507 6651
E-mail: j.mancikova@baumit.sk

Baumit 
Fasádne 
farby Servis a služby

Bytový dom, Štúrova, Nitra

Rodinný dom, Prešov

Základná škola, Tbiliská, Bratislava

Bytový dom, Račianske mýto, Bratislava

Rodinný dom, Námestovo

Materská škola, Bajkalská, Bratislava

Referencie
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Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 593 033 01, 593 033 11
E‑mail: baumit@baumit.sk
Web: www.baumit.sk

Baumit Info‑linka:

02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66, 041/507 6651
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Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit 

Fasádne  
farby

Chcete vidieť život  
v tých najkrajších farbách?


