
Baumit Life
Povrchové úpravy

S dokonalou 
fasádou

■ Nové aj obnovované budovy

■ Najkomplexnejší systém fasádnych farieb

■ Všetky typy povrchových úprav

Myšlienky s budúcnosťou.



Povrchové 
úpravy

Farebný svet plný výhod
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Viac ako len make-up vášho domu
Povrchové úpravy nemajú len estetickú funkciu, plnia tiež dôležitú úlohu pri ochrane vášho domu. Fungujú 
podobne ako ľudská pokožka – vďaka svojmu zloženiu a fyzikálnym vlastnostiam chránia murivo pred 
poveternostnými vplyvmi a poškodením. Baumit omietky a farby sú vodoodpudivé a chránia fasádu pred 
účinkami slnka, vetra a dažďa.

Výhody:

 Vynikajúca stálofarebnosť a odolnosť voči UV
Sýte farby obsahujú tie najkvalitnejšie pigmenty, ktoré dodávajú odtieňom dlhotrvajúcu žiarivosť a odolnosť 
voči škodlivému UV žiareniu.

 Odolnosť voči poveternostným vplyvom
Fasáda musí odolávať vetru, dažďu aj zmenám teploty. Povrchové úpravy Baumit zabezpečia kompletnú 
ochranu domu.

 Ideálne riešenie pre tepelnoizolačné systémy
Vonkajšie tepelnoizolačné systémy vyžadujú osobitné vlastnosti povrchu. Povrchové úpravy Baumit pred-
stavujú ideálny povrch pre všetky tepelnoizolačné systémy.

 Okamžité použitie, spoľahlivá kvalita
Vyskúšajte teraz aj vy Baumit omietky! Ponúkame najkvalitnejšie materiály, ktoré vyhovujú prísnej legis-
latíve.
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Sloboda výberu bez hraníc

Kombinácie farieb a materiálov sa výrazne podieľajú na vzhľade objektu. Vzorkovnica Baumit Life 

prináša až 888 farebných odtieňov pre rozmanité a individuálne stvárnenie fasády. Vyberte si váš odtieň 

z najväčšieho farebného systému v Európe! Pre jednoduchší výber ponúkame koncovým zákazníkom vzor-

kovnicu Baumit Taste of Life, ktorá obsahuje 88 najpoužívanejších farebných odtieňov.

Použitím sýtych odtieňov nadobudne vaša fasáda výrazný a individuálny vzhľad, a to aj v prípade 

celoplošného použitia alebo na zvýraznenie architektonických detailov. Svetlé odtiene zasa prinesú 

domu ľahkosť, atraktívnosť a pocit čistoty. Vytvorte si vašu fasádu použitím svetlých a tmavých odtieňov. 

Inšpirujte sa! So vzorkovnicou Baumit Life fantázia nemá medze. Fasáda vášho domu bude odteraz 

jedinečná a nezameniteľná.



Povrchové 
úpravy

Baumit tenkovrstvové omietky

654 farieb!

Baumit NanoporTop 
Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie a vnútorné použitie. Vďaka 
jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou! 

Teraz nová unikátna receptúra s fotokatalytickým efektom navyše zabezpečuje trvalú ochranu fasády pred 
biologickým znečistením na fyzikálnom princípe.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,0 4,2

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 10 cca 8,3 cca 5,9

Balenie: 25 kg vedro

654 farieb!

Baumit openTop
Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako 
povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,2 4,2

ryhovaná štruktúra – 2,8 –

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 12 cca 9,3 cca 7,1

ryhovaná štruktúra – cca 10,7 –

Balenie: 30 kg vedro
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654 farieb!

Baumit SilikatTop
Vysoko paropriepustná omietka na báze vodného skla pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodná 
na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,2 4,2

ryhovaná štruktúra – 2,8 3,9

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 12 cca 9,3 cca 7,1

ryhovaná štruktúra – cca 10,7 cca 7,7

Balenie: 30 kg vedro

758 farieb!

Baumit GranoporTop 
Tenkovrstvová akrylátová omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Omietka je vhodná aj pre jasné fa-
rebné odtiene, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,2 4,2

ryhovaná štruktúra – 2,8 3, 9

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 12 cca 9,3 cca 7,1

ryhovaná štruktúra – cca 10,7 cca 7,7

Balenie: 30 kg vedro

94 farieb!

Baumit StyleTop 
Tenkovrstvová prefarbená omietka na báze akrylátovej disperzie. Omietka je určená pre sýte farebné od-
tiene, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná, dodávaná v škrabanej 
štruktúre.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,2 4,2

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 12 cca 9,3 cca 7,1

Balenie: 30 kg vedro

654 farieb!

Baumit SilikonTop
Vysoko odolná omietka na báze silikónových živíc pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vyznačuje sa dobrou 
paropriepustnosťou a výbornou spracovateľnosťou. Predstavuje obľúbené riešenie povrchovej úpravy.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,5 3,2 4,2

ryhovaná štruktúra – 2,8 3,9

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 12 cca 9,3 cca 7,1

ryhovaná štruktúra – cca 10,7 cca 7,7

Balenie: 30 kg vedro
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Povrchové 
úpravy

Štruktúry tenkovrstvových omietok

Škrabaná 1,5K

Škrabaná 2K

Škrabaná 3K

Ryhovaná 2R

Ryhovaná 3R

Štruktúry
Vzhľad fasády závisí nielen od farby, ale aj od štruktúry zvolenej povrchovej úpravy. Tá istá farba bude vyzerať odlišne pri použití rôznych štruktúr. 
Napríklad škrabané štruktúry vyzerajú jasnejšie ako ryhované. Jednoduchým spôsobom tak môžete zvýrazniť určité časti fasády! Podčiarknite 
štruktúrou napríklad sokel a pozorujte, aká hra svetla a tieňa sa rozvinie. Kombinujte rôzne odtiene a štruktúry a využite nekonečné množstvo 
dizajnových možností.
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Minerálne ušľachtilé omietky

Baumit FascinaTop
Minerálna prírodne biela ušľachtilá omietka s obsahom mramorových zŕn určená predovšetkým do interiéru 
ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 
1 mm, 2 mm, resp. 3 mm. Omietka so zrnitosťou 2 a 3 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády. 

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Zrnitosť: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra 2,8 3,1 3,7

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 8,9 cca 8,1 cca 7,1

Balenie: 25 kg vrece

Baumit Ušľachtilá omietka | EdelPutz
Ušľachtilá minerálna omietka s hladeným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného 
vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodná pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Zrnitosť 2 mm 4 mm

Spotreba (kg/m2) hladená štruktúra  cca 6 cca 9

Výdatnosť (m2/vedro) hladená štruktúra cca 6,7 cca 4,4

Spotreba (kg/m2) škrabaná štruktúra cca 25

Výdatnosť (m2/vedro) škrabaná štruktúra cca 1,6

Balenie: 40 kg

INFO

Baumit FascinaTop – rustikálny vzhľad pre váš interiér

Nová ušľachtilá omietka Baumit FascinaTop je ideálna pre dosiahnutie rustikálneho zrnitého vzhľadu stien i stropov v interiéri. Vďaka obsahu mra-
morových zŕn má povrch žiarivú, prírodne bielu farbu a nevyžaduje už náter interiérovou farbou. Omietková zmes sa po rozmiešaní s predpísaným 
množstvom vody nanáša v hrúbke zrna na hladký podklad (zahladený povrch jednovrstvových omietok, resp. vyhladená štuková omietka), 24 hodín 
vopred ošetrený základným náterom Baumit UniPrimer, resp. Baumit PremiumPrimer.
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Povrchové 
úpravy

Mozaikové omietky

Mozaikové omietky
Baumit MosaikTop je dekoratívna tenkovrstvová omietka z pestrých kamienkov, obzvlášť vhodná na farebnú úpravu soklovej časti objektu. 
Chráni fasádu proti účinkom dažďa a mechanickému poškodeniu a je ideálnou povrchovou úpravou na exponované miesta, akými sú schodiská, 
podporné stĺpy a vstupné priestory.

M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309

M310 M311/0572* M312 M313 M314 /0332* M315 M316 M317 /0442* M318

M319 M320 M321 M322 M323 /1032* M324 M325 M326 M327

M328 M329 M330/0892* M331 /0892* M332 /0892* M333 M334 M335 M336
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Baumit MosaikTop 
Omietka z pestrých kamienkov na vonkajšie a vnútorné použitie. Omietka nie je 
vhodná na vápenné omietky a tepelnoizolačne omietky. Na tepelnoizolačne systémy 
sú vhodné len vybrané farebné odtiene. 

Všetky odtiene bez príplatku za farebný odtieň!

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava tepelnoizolačného systému Baumit 
open a systémov Baumit Star a Baumit Pro s minerálnym izolantom.

Veľkosť zrna 2 mm.

Spotreba:  cca 5,5 kg/m2

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vedro
Balenie:  30 kg vedro

36 farieb!

9

INFO

 Baumit MosaikTop

Pre odtiene MosaikTop označené * (MosaikTop 311, 314, 317, 323, 330, 331, 332) treba použiť ako základný náter pred nanášaním omietky 
MosaikTop fasádnu farbu Baumit GranoporColor vo farebnom odtieni s číslom podľa vzorkovnice Baumit Life, ktoré je uvedené červenou farbou 
pri príslušnom odtieni MosaikTop vo vzorkovnici. Odtiene MosaikTop, označené • sú ako celoplošná povrchová úprava tepelnoizolačných systémov 
nevhodné.
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Povrchové 
úpravy

Baumit DesignLife

Môže byť fasáda viac ako len farba?
Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Okrem farby teraz môžete dopriať vašej omietke 
aj ľubovoľnú štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop a dotvoriť jej vzhľad dekoratívnymi 
nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

Vzhľad, ktorý možno nahmatať
Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop 
skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je k dispozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa kre-
atívne kombinovať. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, so vzhľadom 
hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nápadité štruktúry sa s omietkou Bau-
mit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len farebnosťou, 
ich individualitu teraz možno jednoducho nahmatať. Šesť rôznych typov omietky odlišujúcich sa svojou zrni-
tosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok.

Tisíc možností pre vašu fasádu
Jedinečný, s istotou nezameniteľný vzhľad omietky Baumit CreativTop získate dotvorením povrchu pomocou 
dekoračných náterov Baumit Lasur, Metallic a Glitter, ktoré prinášajú na fasádu zaujímavý lazurový efekt, 
kovový lesk a žiarivé trblietanie. Moderné farebné odtiene a nová kvalita umožňujú použiť ich na všetky 
tepelnoizolačné systémy Baumit, staré aj nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sanačné 
omietky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efektný výsledok sú pritom zaručené.



Efektné lazúry, metalické a trblietavé nátery pre váš dom
Inovovaná kolekcia produktového radu Baumit DesignLife je odpoveďou na požiadavky 
na intenzívne, metalické alebo výnimočné efekty na fasáde. Kombinácia modelovateľ-
nej omietky Baumit CreativTop a dekoračných náterov Baumit Lasur, Metallic a Glitter 
v systéme Baumit DesignLife otvára nové dimenzie dekoratívneho stvárnenia fasády 
a ponúka priestor pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť a fantáziu.

Baumit DesignLife
 Individuálne a extravagantné riešenia
 Pre novostavby aj rekonštrukcie
 Perfektne kombinovateľné
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Povrchové 
úpravy Modelovateľná omietka 

pre kreatívne štruktúry

CreativTop Max
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchovej úpravy fasády, s veľmi hrubou zrnitosťou.

Zrnitosť:  4 mm
Spotreba:  5,0 – 6,2 kg/m2

Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

Baumit CreativTop Trend
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s hrubou zrnitosťou.

Zrnitosť:  3 mm
Spotreba:  4,2 – 6,2 kg/m2

Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

Baumit CreativTop
Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. K dispozí-
cii vo farebnosti Baumit Life. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, 
ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

758 farieb!

758 farieb!12



Baumit CreativTop Vario
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, so strednou zrnitosťou.

Zrnitosť:  1,5 mm
Spotreba:  2,5 – 5,0 kg/m2

Výdatnosť: 5,0 – 10,0 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

Baumit CreativTop Silk
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s dokonale hladkým povrchom.

Farebnosť – len v bielej farbe Life 0019!

Zrnitosť:  0,2 mm
Spotreba:  1,8 – 3,8 kg/m2

Výdatnosť: 6,6 – 13,9 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

Baumit CreativTop Fine
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s jemnou zrnitosťou.

Zrnitosť:  1 mm
Spotreba:  2,9 – 4,2 kg/m2

Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

Baumit CreativTop Pearl
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s veľmi jemnou zrnitosťou.

Zrnitosť:  0,5 mm
Spotreba:  1,5 – 3,5 kg/m2

Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro

INFO

Spotreba omietky Baumit CreativTop

Spotreba materiálu uvedená pri jednotlivých typoch omietky CreativTop je len orientačná. 
Reálna spotreba závisí od zvolenej techniky spracovania a konkrétneho pracovného postupu spracovateľa.

758 farieb!

758 farieb!

758 farieb!

odtieň 0019
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Povrchové 
úpravy Efektné lazúry, metalické 

a trblietavé nátery

Baumit Lasur
Lazúrovací náter na silikátovej báze, s matným povrchom na dekoratívne stvárnenie vonkajších a vnútor-
ných povrchov omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania. Odporúčame 
preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Spotreba:  0,08 – 0,1 kg/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania
Výdatnosť: 150 – 185 m2/15 kg vedro
   50 – 62 m2/5 kg vedro
Balenie:  15 a 5 kg vedro

Baumit Finish
Transparentný matný náter na silikátovej báze určený na riedenie náteru Baumit Lasur a na uzavretie jeho 
povrchu pri použití na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Spotreba:  0,08 – 0,1 kg/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania
Výdatnosť: 150 – 185 m2/15 kg vedro
   50 – 62 m2/5 kg vedro
Balenie:  15 a 5 kg vedro

Shine 725L

Impulse 727L

Sensual 726L

Gentle 728L

Solid 729L

Fresh 731L

Mystic 730L

Casual 732L

Baumit DesignLife
Baumit Lasur s matným vzhľadom je obzvlášť vhodná pre štýlové historické fasády, ale tiež pre harmonicky pôsobiace fasády novostavieb. Bau-
mit Metallic ponúka výnimočne odolnú povrchovú úpravu fasády s mimoriadne vysokým podielom metalických pigmentov. Baumit Glitter, to sú 
zlaté, strieborné či dúhovo sfarbené jemné alebo hrubé kovové čiastočky. Vďaka týmto produktom získa fasáda zakaždým iný, jedinečný vzhľad. 
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Baumit Metallic
Vysoko odolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej 
báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomos-
ťami a vhodným náradím.

Spotreba:  0,30 – 0,35 kg/m2 na 2 nátery na jemnom podklade
Výdatnosť: 42 – 50 m2/15 kg vedro
   14 – 16,5 m2/5 kg vedro
Balenie:  15 a 5 kg vedro

Baumit Glitter
Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami na akrylátovej báze. Pri rea-
lizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným 
strojovým zariadením.

Spotreba:  0,1 – 0,15 kg/m2 na 1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť: 100 – 150 m2/15 kg vedro
   33 – 50 m2/5 kg vedro
Balenie:  15 a 5 kg vedro

INFO

Upozornenie: Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter

na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so 
skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Titan 746M

Saphir 748M

Platin 747M

Smaragd 751M

Gold 753M

Bronze 755M

Rubin 754M

Azurit 756M

Gold 771G Silver fine 774GSilver 773G Rainbow 775G
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Povrchové 
úpravy

Inšpirujte sa!

Valčekovanie

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

INFO

Spracovateľské videá Baumit CreativTop na internete

Inštruktážne fi lmy o najrôznejších technikách spracovania omietky Baumit CreativTop s dekoratívnymi nátermi nájdete na internete.
Kliknite na kanál Baumit Slovensko na stránke youtube.com, pozerajte, sťahujte a zdieľajte videá!

Striekanie

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Vstrekovacia technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Hladená technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Metličkovanie

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Ťahaná technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Modelovanie štetcom

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Modelovanie špachtľou

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Gletovanie s náterom

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Hrebeňová technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Reliéfna technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Dekoratívne ryhovanie

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER
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Technika „Jemný betón“

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Technika „Hrubý betón“

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Špongiová technika

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Vyfukovanie

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Imitácia hrdzavého plechu

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Hrubé a jemné pásiky

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Imitácia prírodného kameňa

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Imitácia dreva

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Hrubý reliéf

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Špachtľovanie s metalickým náterom

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Morské vlny

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

Imitácia tehlového muriva

MAX TREND VARIO

FINE

LASUR

PEARL

METALLIC

SILK

GLITTER

INFO

Kreatívne techniky s omietkou Baumit CreativTop

Baumit CreativTop ponúka nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia povrchu vašej fasády. Vyššie zobrazené techniky sú naším výberom 
z týchto možností a slúžia na vašu inšpiráciu.

Piktogramy poskytujú informáciu o odporúčanom type omietky CreativTop pre 
realizáciu zvolenej kreatívnej techniky, pričom niektoré typy štruktúr možno zrealizovať alternatívne z viacerých typov omietky Baumit CreativTop. 
Pri niektorých typoch štruktúr sa pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu nanáša viac vrstiev alebo sa kombinujú viaceré typy omietky Baumit 
CreativTop na jednej ploche. Finálny vzhľad povrchu je individuálny a závisí od konkrétneho postupu nanášania, zvoleného náradia a remeselnej 
zručnosti vybraného spracovateľa.
Piktogramy poskytujú informáciu o ďalších možnostiach dotvorenia povrchu dekoratívnym náterom.
Viac informácií o omietke Baumit CreativTop a možnostiach jej kreatívneho spracovania nájdete na www.baumitlife.com, v našich prospektoch, 
prípadne sa môžete obrátiť i na našu Baumit Info-linku 02/593 033 33, resp. 02/593 033 66.

LASUR METALLIC GLITTER

MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK
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Povrchové 
úpravy

Baumit fasádne farby

Baumit NanoporColor 
Jednozložkový minerálny náter pre vnútorné a vonkajšie použitie, obzvlášť odolný voči znečisteniu.

Teraz nová jedinečná receptúra s fotokatalytickým efektom navyše zabezpečuje trvalú ochranu fasády pred 
biologickým znečistením na fyzikálnom princípe.

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:  25 a 5 kg vedro

Baumit SilikonColor 
Jednozložkový silikónový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

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:  25 a 5 kg vedro

654 farieb!

654 farieb!



Baumit SilikatColor 
Jednozložkový silikátový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

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:  25 a 5 kg vedro

Baumit GranoporColor 
Jednozložkový akrylátový náter pre vonkajšie i vnútorné použitie.

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:  25 a 5 kg vedro

Baumit StyleColor 
Jednozložkový fasádny náter určený na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodný pre vnútorné 
i vonkajšie použitie.

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:  25 a 5 kg vedro

654 farieb!

758 farieb!

94 farieb!

INFO

Nová kvalita NanoporColor – ideálne riešenie pre optickú sanáciu starších fasád

Baumit NanoporColor je fasádna farba najvyššej kvality, vysoko paropriepustná, so samočistiacim efektom, vhodná na všetky typy podkladov. 
Navyše nová jedinečná receptúra NanoporColor photokat teraz ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt – unikátnu aktívnu ochranu pred orga-
nickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, ktorá je založená na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Toto riešenie je trvalé, s minimálnymi 
nárokmi na ďalšiu údržbu a obnovu počas životnosti.
Nový NanoporColor photokat preto odporúčame ako ideálne riešenie pre obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov, obzvlášť v prípade 
znečistenia ich povrchu mikroorganizmami.

INFO

Zloženie náteru:

1× fasádna farba zriedená 10 – 15 % vody – základný náter
1× fasádna farba neriedená, resp. riedená max. 5 % vody
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Povrchové 
úpravy

Farebný svet plný výhod

Life. Colored by Baumit: vesmír plný farieb
Aký by to bol život bez farieb? Baumit ponúka úplne nový svet plný expresívnych farieb, ktoré umožnia zrod nových architektonických konceptov. 
Baumit zostavil tie najkrajšie kombinácie zo stoviek výrazných odtieňov. Taste of Life. Farby s príchuťou života.
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SIMPLE

Farebné kombinácie
Vzorkovnica Baumit Taste of Life obsahuje príklady tých najkrajších farebných kombinácií, ktoré vás inšpirujú. Zistíte, že existuje veľa spôsobov, 
ako dať objektu nezameniteľný vzhľad, presne podľa individuálnych želaní.

21



Povrchové 
úpravy Základné nátery a špeciálne 

výrobky pre prípravu podkladu

Baumit PremiumPrimer
Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu 
pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit OpenTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, 
Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v te-
pelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlasočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

Spotreba:  cca 0,23 kg/m2 na 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
Výdatnosť: cca 110 m2/25 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
   cca 22 m2/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
Balenie:  25 a 5 kg vedro

Baumit FillPrimer
Základný náter pripravený na okamžite použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlasočnicové trhliny 
v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred 
aplikáciou povrchových uprav. 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 vedro

Baumit UniPrimer
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod 
omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, 
Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop a FineTop.

Spotreba:  cca 0,3 kg/m2 na 1 pri použití na lepiace hmoty a stierky
   cca 0,4 kg/m2 na 1 pri použití na omietky
Výdatnosť: ca 83 m2/25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky 
   cca 62 m2/25 kg vedro pri použití na omietky 
   cca 16 m2/5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky 
   cca 12 m2/5 kg vedro pri použití na omietky
Balenie:  25 a 5 kg vedro

Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund
Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený pre použitie na špeciálne podklady, ako napr. sadro-
kartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania 
látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba:  cca 0,5 kg/m2/pri 2 náteroch
Výdatnosť: cca 30 m2/vedro
Balenie:  15 kg vedro
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Baumit Hĺbkový základ | TiefenGrund
Paropriepustný základný náter na spevnenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povr-
chovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

Spotreba:  cca 0,25 kg/m2 pri 1 nátere
Výdatnosť: cca 48 m2/plast. nádoba
Balenie:  12 kg plastová nádoba

Baumit Spevňovač omietky | PutzFestiger
Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok. Vhodný na vápen-
nocementové a vápenné omietky. Nie je vhodný na režné murivo.

Spotreba:  0,20 – 0,40 kg/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Výdatnosť: 30 – 60 m2/plast. nádoba
Balenie:  12 kg plastová nádoba

Baumit SpeedTop
Špeciálna prísada do pastéznych povrchových úprav Baumit, urýchľujúca proces ich zrenia pri nižších teplo-
tách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre omietku Baumit SilikonTop, resp. GranoporTop, pri teplote 
vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Nevhodná pre omietku Baumit NanoporTop, SilikatTop, StyleTop, CreativTop, openTop, DuoTop a SiliporTop!

Spotreba:  cca 300 ml/30 kg vedro
Balenie:  300 ml plastová nádoba

Baumit Protiplesňový náter | SanierLösung
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/plast. nádoba
Balenie:  10 kg plastová nádoba

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 predĺžujúca životnosť fasády.

Za príplatok podľa aktuálneho cenníka.
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Povrchové 
úpravy Ako obnoviť fasádu 

znečistenú mikroorganizmami 

Baumit NanoporColor ako druhá šanca
Nielen nová fasáda môže byť krásna. Pri obnove starších fasád je najčastejším riešením aplikovanie 
nového fasádneho náteru. Farebný náter oživí farebnosť a prekryje nedostatky podkladu. Baumit Na-
noporColor však vďaka nanotechnológii a fotokatalýze ponúka fasáde aj samočistiaci účinok, ktorý je 
v tomto prípade úmerný hrúbke náteru. 

Okrem znečistenia je častým problémom napadnutie fasády riasami. Znečistenie riasami nemožno po-
važovať za chybu materiálu, keďže vzniká vplyvom okolitého prostredia a miera znečistenia závisí predo-
všetkým od koncentrácie spór mikroorganizmov v ovzduší v danej oblasti. Ak už máte fasádu napadnutú 
riasami, treba celoplošne aplikovať protiplesňový prípravok a fasádu obnoviť novou fasádnou farbou s tr-
vale aktívnou ochranou proti machom a riasam Baumit NanoporColor, prípadne zvoliť povrchovú úpravu 
s pridaním špeciálnej protiplesňovej prísady. Treba však myslieť na to, že účinnosť protiplesňového ná-
teru a špeciálnej protiplesňovej prísady je časovo obmedzená a ich použitie v oblastiach so zvýšeným 
výskytom rias by preto malo byť súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.

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

Fasáda
po obnove

Fasáda 
napadnutá riasami
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INFO

Povrchové úpravy, ako aj dekoračné nátery na akrylátovej báze sú v prípade sanácie mikroorganizmov na fasáde nevhodné! Použitá fasádna 
farba musí byť účinná proti pôsobeniu mikroorganizmov. Pri ostatných povrchových úpravách ich treba obohatiť o prísadu Baumit ANTIPILZ! 
Ide o špeciálnu prísadu do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb, ktorú sa odporúča použiť v prípade zvýšeného rizika 
pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na zariasenú fasádu naneste dôkladne prípravok Baumit Protiplesňový 
náter a nechajte pôsobiť minimálne 12 hodín. 

Po vyschnutí možno aplikovať novú povrchovú úpravu fasádnou farbou. Ideálna je inovovaná fasádna farba Baumit NanoporColor s fotokatalytic-
kým efektom, ktorá pôsobí proti mikroorganizmom na fyzikálnom princípe. 

Fasádu dôkladne očistite tlakovou vodou, odpad odstráňte. Povrch ne-
chajte vyschnúť.

Na vyschnutý povrch aplikujte celoplošne Baumit Protiplesňový náter. Na-
treté plochy treba minimálne 12 hodín chrániť pred dažďom.

Odstráňte mechanicky (kefou) riasy z povrchu.

1

5 6

3 4

2
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Povrchové 
úpravy

Servis a služby

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 špecializovanú 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.: 0918 956 651
E-mail: fasadnestudio@baumit.sk
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Referencie

Bytový dom Colorhouse, Topoľčany

KulturPark, Košice

Rodinný dom, Lorinčík, Košice

Bytový dom, Štúrova, Nitra

Banka, Žilina

Materská škola, Limbach

INFO

Baumit na internete

Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky, referenčné stavby aj dôležité kontakty nájdete na www.baumit.sk. Pokiaľ si neviete 
rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.
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Baumit, spol. s r. o.
Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 593 033 01, 593 033 11
Fax: +421 (0) 2 544 185 59
E-mail: baumit@baumit.sk
Web: www.baumit.sk

Baumit Info-linka:

02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66
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