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Ako si vybrať Top
medzi omietkami?
Baumit Premium Top
Najlepšia spotreba
Lepšia aplikácia
Dlhá životnosť

Myšlienky s budúcnosťou.

Ako môže svetlo
čistiť vašu fasádu?

Baumit NanoporTop
Pre trvale žiarivú a krásnu fasádu
Vďaka extrémne hladkému povrchu a sile svetla má
NanoporTop aktívnu samočistiacu schopnosť. Mikroskopicky
hladký povrch zabraňuje čiastočkám špiny usadiť sa na povrchu. Okrem toho Baumit NanoporTop obsahuje fotokatalyzátor, ktorý je aktivovaný denným svetlom, vďaka čomu sa
uvoľňujú časti nečistôt na povrchu a tie sú pôsobením vetra
a dažďa trvalo odstraňované. Fotokatalytický efekt sa počas
tohto procesu nevyčerpá. Výsledkom je povrch fasády odolný
proti znečisteniu, ktorý zostane dlhodobo čistý a krásny.

Baumit NanoporTop
■ Jedinečná samočistiaca schopnosť
■ Fotokatalytický efekt
■ Dlhodobo krásna fasáda

Ako môže Drypor Effect
ochrániť vašu fasádu?

Baumit StarTop
Silikónová omietka novej generácie
Nový StarTop využíva hydrofilné a hydrofóbne princípy na zníženie zaťaženia povrchu fasády vlhkosťou. Vďaka hydrofilnej
schopnosti omietky a špeciálnemu plnivu s funkciou Drypor
Effect s koralovou štruktúrou sa povrch fasády pri vlhkom počasí vysuší oveľa skôr ako pri bežných omietkach. Hydrofóbna
vlastnosť omietky garantuje zase výbornú ochranu povrchu
pred vlhkosťou a rýchle odvádzanie vody z povrchu fasády.
Kombináciou oboch funkcií – rýchleho vysušenia povrchu
vďaka hydrofilnej vlastnosti a rýchleho odvedenie dažďových
kvapiek z povrchu vďaka hydrofóbnej vlastnosti sa povrch
fasády rýchlo vysuší a je zároveň odolnejší proti znečisteniu
a pôsobeniu mikroorganizmov.

Baumit StarTop
■ Drypor Effect
■ Zvýšená ochrana proti znečisteniu
■ Vynikajúce spracovanie

Ako prekonať limity
vo farebnosti fasád?

Baumit PuraTop
Explózia farieb na vašej fasáde
Baumit PuraTop dokonale zvýrazní charakter vašej fasády.
Zlepšená väzba pigmentu vedie k jednoznačne vysokej farebnej stabilite, ktorá umožňuje použiť na fasáde aj veľmi intenzívne a žiarivé farebné odtiene. V kombinácii s technológiou
Cool pigments od spoločnosti Baumit je PuraTop možné aplikovať dokonca aj v tmavých farebných odtieňoch na celej ploche
vášho tepelnoizolačného systému. Špeciálne pigmenty odrážajú
slnečné žiarenie lepšie ako bežné pigmenty, čo výrazne znižuje
povrchovú teplotu fasády. Pre výber vášho farebného odtieňa
už neexistujú žiadne limity. Vyberte si slobodne váš obľúbený
odtieň z najširšej kolekcie farieb Baumit Life.

Baumit PuraTop
■ Všetky farebné odtiene
■ Intenzívne farebné tóny
■ Technológia Cool pigments

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit
Popredný výrobca fasádnych povrchových úprav
Baumit predstavuje novú líniu prémiových povrchových
úprav, ktorá sa postará o bezpečnosť vašej fasády a radosť
bez starostí celý rok, po celý váš život. Produkty Baumit Premium Top ponúkajú ochranu pred organickým znečistením,
aktívne samočistenie povrchu a výnimočné intenzívne farby
s dlhou životnosťou pre dlhodobo krásnu fasádu.
Prémiové produkty značky Baumit sa jednoducho a rýchlo
nanášajú, sú extrémne odolné a vďaka používaným cool pigmentom je možné použiť aj tmavé a sýte odtiene bez obmedzenia na veľkých plochách zateplených fasád.
Vyberte si to najlepšie!

5

dobrých dôvodov,
prečo sa rozhodnúť pre
Baumit Premium Line

1 Jednoduché spracovanie
2 Najlepšia spotreba
3 Krycia schopnosť
4 Dlhá životnosť
5 Najširšia paleta farieb v Európe

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

