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Fasádne farby

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA

Baumit StarColor

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi 
spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, 
pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre 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:  1 × Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov
s koncovou číslicou 1.
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. 
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

StarColor 14 l 210,00/bal. 252,00/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 15,00/l 18,00/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247031
 9004329272491

StarColor 5 l 79,50/bal. 95,40/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 15,90/l 19,08/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro  
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329258624
 9002429247265
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FASÁDNE FARBY

Baumit PuraColor

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality, s výnimočnou krycou schopnosťou 
a jednoduchým spracovaním. K dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch Baumit Life 
bez obmedzenia.
 
  najpestrejšia paleta farieb    minimálna nasiakavosť    jednoduché spracovanie

Zloženie náteru: 1 × Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

PuraColor 14 l 316,40/bal. 379,68/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 22,60/l 27,12/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246669
 9004329272767
 9004329272484

PuraColor 5 l 117,50/bal. 141,00/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 23,50/l 28,20/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329258419

PRÉMIOVÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

SILIKÓNOVÁ FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit SilikonColor

Jednozložkový silikónový náter na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit SilikonColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Tiež 11 odtieňov bielej Baumit Shades of White. 
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

SilikonColor 14 l 152,60/bal. 183,12/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 10,90/l 13,08/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247086
 9002429273110

SilikonColor 5 l 59,50/bal. 71,40/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 11,90/l 14,28/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253438
 9002429254324
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AKRYLÁTOVÁ FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit SilikatColor

Jednozložkový silikátový náter na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit SilikatColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

SilikatColor 14 l 138,60/bal. 166,32/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 9,90/l 11,88/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247130
 9002429273035

SilikatColor 5 l 53,50/bal. 64,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 10,70/l 12,84/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253452
 9002429254300

SILIKÁTOVÁ FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit GranoporColor 

Jednozložkový akrylátový náter na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru:  1 × Baumit GranoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit GranoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

GranoporColor 14 l 133,00/bal. 159,60/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 9,50/l 11,40/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247239
 9004329273059

GranoporColor 5 l 51,50/bal. 61,80/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 10,30/l 12,36/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253476
 9004329254287
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SILIKÁTOVÁ FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

FASÁDNE FARBY

SanovaColor 14 l 194,60/bal. 233,52/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 13,90/l 16,68/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329247185

SanovaColor 5 l 76,00/bal. 91,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 15,20/l 18,24/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  1 paleta = 48 vedier = 240 l 
EAN: 9004329282971

info  → Baumit SanovaColor –  ideálna farba pre historické fasády

Baumit SanovaColor je minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou, ako aj vzhľadom a vlastnosťami podobnými tradičným fasádnym náterom. 
Elegantný matný povrch a široká farebná paleta vybraných jemných odtieňov ju predurčujú ako ideálnu povrchovú úpravu pre všetky obnovované historické fasády s požiadavkami pamiatkovej 
ochrany na pôvodný historický vzhľad. Vyskúšajte ako povrchovú úpravu na omietkové systémy Baumit Sanova a Baumit NHL!

info  → Historické farby teraz prehľadne a profesionálne

V roku 2023 prinášame všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád novú vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades. Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany 
pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach, ktorá, ako veríme, uľahčí všetkým zúčastneným 
prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu.
V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím,  našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 6 – 7.

Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustný matný minerálny fasádny náter na báze sol-silikátu na ochranu 
a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. 
Obzvlášť vhodný pre oblasť pamiatkovej obnovy.

Zloženie náteru: 1 ×  Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom 
  Baumit SanovaPrimer – základný náter
 1 ×  Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom 
  Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom 
Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 4 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life 
s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými 
pigmentami).
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.
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LAZÚROVÉ NÁTERY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Lasur

Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný 
vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby 
skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť – 19 odtieňov podľa vzorkovnice Design Life vrátane 8 prirodzených odtieňov 
pre imitáciu dreveného obkladu – označené *.

Lasur 14 l 149,80/bal. 179,76/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 10,70/l 12,84/l

Výdatnosť: 140 – 175 m2/vedro  
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246096
 9002429273073

Finish 14 l 149,80/bal. 179,76/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania  10,70/l 12,84/l

Výdatnosť: 140 – 175 m2/vedro  
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246133

Lasur 5 l 57,50/bal. 69,00/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 11,50/l 13,80/l

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329246089
 9002429273066

Finish 5 l 57,50/bal. 69,00/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 11,50/l 13,80/l

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329246126

Shine 725L Solid 729L

 Faith 734L

Sensual 726L

Mystic 730L

Impulse 727L

Fresh 731L

Gentle 728L

 Placid 733L

 Cosy 735 L

Zlatý dub  * Borovica  * Oregon  *

Tmavý dub  * Orech  * Wincester  * Prírodný dub  *

Žltý topoľ  *

Casual 732L

info  →  Odtiene Baumit Lasur pre imitáciu dreva

Odtiene vo vzorkovnici Baumit Lasur označené * boli špeciálne vyvinuté pre realizáciu imitácie dreveného obkladu na fasáde pomocou špeciálnej silikónovej šablóny a omietky CreativTop 
a ich farebnosť približne zodpovedá druhu dreva uvedeného v ich názve, s ohľadom na technické možnosti materiálu Baumit Lasur. Viac informácii o realizácii imitácie dreva pomocou 
modelovateľnej omietky Baumit CreativTop nájdete na www.baumit.sk alebo na kanáli Baumit Slovensko na youtube.com.

Baumit Finish

Transparentný matný náter na uzavretie povrchu náteru Baumit Lasur pri jeho použití 
na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.
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DEKORAČNÉ LESKLÉ NÁTERY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

DESIGN LIFE

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 vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť – 11 odtieňov podľa vzorkovnice Design Life vrátane 3 dtieňov na realizáciu 
kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ - označené *.

Gold 771G Silver 773 G SilverFine 774 G Rainbow 775G

Glitter  14 l 240,80/bal. 288,96/bal.

Spotreba: 0,1 – 0,15 l/m2 na 1 náter na jemnom podklade 17,20/l 20,64/l

Výdatnosť: 93 – 140 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246218

Glitter  5 l  90,50/bal. 108,60/bal.

Spotreba: 0,1 – 0,15 l/m2 na 1 náter na jemnom podklade 18,10/l 21,72/l

Výdatnosť: 33 – 50 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329246201

Baumit Glitter

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

info  →  Vzorkovnice Lasur, Metallic a Glitter na str. 24 – 25

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

Gold 753M

Hrdza žltá * Hrdza červená * Hrdza univerzál *

Platin 747M

Rubin 754M

Saphir 748M

Bronze 755M

Smaragd 751M

Azurit 756M

Metallic 14 l  270,20/bal. 324,24/bal.

Spotreba: 0,30 – 0,35 l/m2 na 2 nátery na jemnom podklade 19,30/l 23,16/l

Výdatnosť: 40 – 47 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246171

Metallic 5 l  101,00/bal. 121,20/bal.

Spotreba: 0,30 – 0,35 l/m2 na 2 nátery na jemnom podklade 20,20/l 24,24/l

Výdatnosť: 14 – 16,5 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329246164



Baumit CrystalTop pre krištáľovo čistú fasádu

Ďalšou podstatnou výhodou je trvalá 
odolnosť minerálneho spojiva proti 
pôsobeniu stredných a vysokých 
teplôt, ktoré bežne vznikajú na povrchu 
tepelnoizolačných systémov. 
Minerálne omietky nie sú termoplastické 
a sú preto práve v týchto extrémnych 
podmienkach vysoko odolné proti 
nežiaducemu zachytávaniu nečistôt 
na fasáde.

Prvá minerálna  omietka vo vedierku

Baumit spojil tieto jedinečné výhody 
minerálnej omietky s ďalším významným be-
nefitom a prináša prvú skutočne minerálnu 
omietku, ktorá je vo vedierku pripravená na 
okamžité použitie. Na rozdiel od bežných mi-
nerálnych omietok, kde suchá zmes začína 
zrieť bezprostredne po zamiešaní s vodou, 
jedinečné prísady v omietke CrystalTop 

     prírodná a paropriepustná fasádna omietka
    odolná proti prachu a zašednutiu
    extrémne trvanlivá

Poklad z inovačného centra

Inovatívna minerálna omietka CrystalTop, 
skutočný poklad z nášho inovačného 
centra, využíva na ochranu fasády jedinečný 
Crystal efekt, ktorý sa aktivuje základným 
náterom CrystalActivator. 

Minerálne fasádne omietky poskytujú 
mnoho výhod. Vďaka svojmu zloženiu 

z prírodných kryštalických surovín 
sú vysoko paropriepustné, to 

znamená, že vodná para 
jednoducho prechádza cez 

mikroskopicky poréznu 
štruktúru na povrch. 

26
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stabilizujú omietkovú zmes a zretie omietky 
sa spúšťa až po jej nanesení na povrch 
pripravený základným aktivačným náterom 
CrystalActivator, ktorý je tak neoddeliteľnou 
súčasťou  systému Baumit Crystal.

Systém Baumit Crystal

Inovatívny systém Baumit Crystal 
pozostáva z prvej naozaj minerálnej 
omietky vo vedierku Baumit CrystalTop 
a základného aktivačného náteru Baumit 

CrystalActivator, ktorý  je neoddeliteľnou 
súčasťou systému a má vynikajúce 
spracovateľské vlastnosti.

Kombinácia týchto dvoch výrobkov 
je nevyhnutná pre dosiahnutie 
výnimočného, dokonalého povrchu 
fasády s jedinečným Crystal efektom 
poskytujúcim fasáde prémiovú ochranu 
pred znečistením.

Crystal efekt

Tajomstvom systému Baumit Crystal 
je Crystal efekt. Crystal efekt  je 
zárukou neporaziteľného povrchu 
fasády, ktorá je  nielen vysoko 
paropriepustná, ale aj extrémne odolná 
a trvanlivá. Kryštalicky pevné minerálne 

spojivo, odolné proti nepriaznivému 
pôsobeniu vysokých teplôt, poskytuje 
omietke ochranu pred prachom  a 
zašednutím. Omietka CrystalTop je tak 
zárukou dlhotrvajúcej krásy a žiarivej 
čistoty pre vašu fasádu.

Ideálne pre zateplenie Baumit open

Odporúčame kombináciu  povrchovej úpravy 
Baumit Crystal s jedinečným zateplením 
Baumit open. Systém Baumit open, 
s izoláciou ktorú tvorí až 99 % vzduchu, 
je ideálnym paropriepustným riešením 
pre fasádu so zárukou dokonalej pohody 
v interiéri počas celého roka. Omietka 
CrystalTop poskytne fasáde dlhodobú 
ochranu pred prachom a zašednutím.

CRYSTAL
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Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

PRÉMIOVÁ MINERÁLNA OMIETKA

AKTIVAČNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

Baumit CrystalTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka s jedinečným minerálnym spojivom s Crystal efektom, 
ktorý vytvára kryštalicky pevný povrch, vysoko odolný proti znečisteniu.

  prírodná a paropriepustná    odolná proti prachu a zašednutiu    extrémne trvanlivá

Pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie omietky CrystalTop pre dlhodobú ochranu 
fasády je nevyhnutná príprava podkladu aktivačným náterom Baumit CrystalActivator!

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 3 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou 
odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). 
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

Baumit CrystalActivator

Príprava podkladu pred následnou aplikáciou omietky Baumit CrystalTop. Aktivačný náter 
s vynikajúcou spracovateľnosťou nevyhnutný pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie 
omietky pre dlhodobú ochranu fasády.
Po aplikácii dôsledne chrániť fasádu pred pôsobením dažďa, snehu a pod. 

Neriediť!

CrystalTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 97,50/bal. 117,00/bal.

Spotreba:  cca 2,9 kg/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg EAN: 9004329282018
 

CrystalActivator 20 kg 70,00/bal. 84,00/bal.

Spotreba: cca 0,2 kg/m2 v závislosti od kvality podkladu 3.500,00/t 4.200,00/t

Výdatnosť: cca 100 m2/vedro v závislosti od kvality podkladu
Balenie: 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg EAN:  9002429303268 

CrystalTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 97,50/bal. 117,00/bal.

Spotreba:  cca 2,5 kg/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg EAN: 9002429303244 

 CrystalActivator 5 kg 24,50/bal. 29,40/bal.

Spotreba: cca 0,2 kg/m2 v závislosti od kvality podkladu 4.900,00/t 5.880,00/t

Výdatnosť: cca 25 m2/vedro v závislosti od kvality podkladu
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg EAN: 9004329284715

CrystalTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 97,50/bal. 117,00/bal.

Spotreba:  cca 3,9 kg/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg EAN: 9004329282018 

CrystalTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 97,50/bal. 117,00/bal.

Spotreba:  cca 2,6 kg/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg EAN:  9004329283206 

CrystalTop Fine – 1 mm jemná štruktúra * 97,50/bal. 117,00/bal.

Spotreba:  cca 2,0 kg/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg EAN:  9004329282032
* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

nové

nové
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHMIMORIADNE ODOLNÁ OMIETKA

FASÁDNE OMIETKY

Baumit StarTop

Mimoriadne odolná, paropriepustná, prémiová tenkovrstvová fasádna omietka so silikónovým 
spojivom a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody 
a vzdušnej vhkosti z povrchu fasády.

  rýchle vysušovanie povrchu    zvýšená ochrana proti biologickému znečisteniu    vynikajúce spracovanie

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov 
s koncovou číslicou 1. 
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. 
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

príplatok za podlimitné množstvo  →  Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok 
v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 42.

StarTop Fine – 1 mm jemná štruktúra* 88,50/bal. 106,20/bal.

Spotreba: cca 2,0 kg/m2 3.540,00/t 4.248,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9002429273875
* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

StarTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9004329254886

StarTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9004329246515

StarTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9004329254893

StarTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba:  cca 2,6 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9002429273851

StarTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg EAN: 9002429273868

Baumit SpeedTop Star | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada výhradne pre omietku Baumit StarTop. Urýchľuje  proces zrenia 
pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu 
a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop Star je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrcho-
vých úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky suchých zmesí kamiónom. Dodávka individuálne, kuriér-
skou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop Star 400 ml 16,00/bal. 19,20/bal.

Spotreba:  cca 400 ml/25 kg vedro 
Balenie:  400 ml plastová nádoba
EAN: 9007921315832
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ceny platné od 1. marca 2023.

OMIETKA V NAJPESTREJŠÍCH FARBÁCH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

Baumit PuraTop

Vysokoodolná tenkovrstvová  fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. 
Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým 
spojením kvalitných pigmentov a čisto akrylátového spojiva.

  najpestrejšia paleta farieb    zvýšená ochrana fasády    vynikajúce spracovanie

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

PuraTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 111,25/bal. 133,50/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329466074
 9004329246607
 9002429271901

PuraTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 111,25/bal. 133,50/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329246591
 9002429271895

PuraTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 111,25/bal. 133,50/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329246614
 9002429271918

PuraTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 111,25/bal. 133,50/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273820
 9002429271925

PuraTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 111,25/bal. 133,50/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273837
 9002429271932

PuraTop Fine – 1 mm jemná štruktúra* 112,50/bal. 135,00/bal.

Spotreba: cca 2,0 kg/m2 4.500,00/t 5.400,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273844

* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).
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OMIETKA OPEN

FASÁDNE OMIETKY

openTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 68,25/bal. 81,90/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.730,00/t 3.276,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN:  5997430263615

openTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 68,25/bal. 81,90/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.730,00/t 3.276,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN:  5997430263615

openTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 68,25/bal. 81,90/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.730,00/t 3.276,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN:  5997430263615

openTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 68,25/bal. 81,90/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.730,00/t 3.276,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN:  5997430263615

Baumit openTop

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

  vysoko paropriepustná    minerálna    ideálna pre tepelnoizolačný systém Baumit open

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

príplatok za podlimitné množstvo  →  Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento 
výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 42.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ceny platné od 1. marca 2023.Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SilikonTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 65,75/bal. 78,90/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.630,00/t 3.156,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250420

SilikonTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 65,75/bal. 78,90/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.630,00/t 3.156,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250413

SilikonTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 65,75/bal. 78,90/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.630,00/t 3.156,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250437

SilikonTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 65,75/bal. 78,90/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.630,00/t 3.156,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250468

SilikonTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 65,75/bal. 78,90/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 2.630,00/t 3.156,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250475

Baumit SilikonTop

Tenkovrstvová silikónová omietka na vonkajšie použitie.

  vynikajúca ochrana fasády    vysoká odolnosť proti vode a špine    jednoduché spracovanie

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Tiež 11 odtieňov bielej Baumit Shades of White. 
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

príplatok za podlimitné množstvo  →  Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento 
výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 42.

SpeedTop 250 ml 9,00/bal. 10,80/bal.

Spotreba: cca 250 ml/25 kg vedro 
Balenie:  250 ml plastová nádoba
EAN: 9004329298583 

Baumit SpeedTop I Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada pre omietky Baumit SilkonTop a GranoporTop. Urýchľuje  proces zrenia 
pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu 
a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových 
úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou 
mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.



33Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ceny platné od 1. marca 2023.

P
O

V
R

C
H

O
V

É
 Ú

P
R

A
V

Y 

SILIKÁTOVÁ OMIETKA

FASÁDNE OMIETKY

Baumit SilikatTop

Tenkovrstvová silikátová omietka na vonkajšie použitie.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

príplatok za podlimitné množstvo  →  Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento 
výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 42.

SilikatTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 61,25/bal. 73,50/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.450,00/t 2.940,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329244028

SilikatTop  1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 61,25/bal. 73,50/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.450,00/t 2.940,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249011

SilikatTop  3K – 3 mm škrabaná štruktúra 61,25/bal. 73,50/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.450,00/t 2.940,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249073

SilikatTop  2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 61,25/bal. 73,50/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.450,00/t 2.940,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 900432924906

SilikatTop  3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 61,25/bal. 73,50/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 2.450,00/t 2.940,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249073
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AKRYLÁTOVÁ OMIETKA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit GranoporTop 

Tenkovrstvová akrylátová omietka na vonkajšie použitie.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

príplatok za podlimitné množstvo  →  Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento 
výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 42.

GranoporTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249820

GranoporTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249813

GranoporTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249837

GranoporTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249868

GranoporTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249875
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MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE SPRACOVANIE

FASÁDNE OMIETKY

Baumit CreativTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne 
stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. Vďaka novej receptúre s inovatívnym 
funkčným plnivom umožňuje extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti 
z povrchu fasády. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom 
ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisí 
od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

  neobmedzené možnosti architektonického stvárnenia    nespočetné množstvo štruktúr  
  jedinečná fasáda za skvelú cenu 

Farebnosť: CreativTop Max, Trend, Vario, Fine a Pearl – všetky odtiene zo vzorkovnice 
Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

CreativTop Silk je dodávaný štandardne v bielom odtieni W1200 StarWhite. 
Na vyžiadanie je možné CreativTop Silk dodať vo vybraných odtieňoch 
– viac informácií v technickom liste výrobku.

CreativTop Max 4 mm 83,25/bal. 99,90/bal.

Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m2 3.330,00/t 3.996,00/t

Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260535

CreativTop Trend 3 mm 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260528

CreativTop Vario 1,5 mm 85,75/bal. 102,90/bal.

Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m2 3.430,00/t 4.116,00/t

Výdatnosť: 5 – 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260603

CreativTop Fine 1 mm 83,25/bal. 99,90/bal.

Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m2 3.330,00/t 3.996,00/t

Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260511

CreativTop Pearl 0,5 mm 98,00/bal. 117,60/bal.

Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m2 3.920,00/t 4.704,00/t

Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260610

CreativTop Silk 0,2 mm 93,75/bal. 112,50/bal.

Spotreba: 2,4 – 4,0 kg/m2 3.750,00/t 4.500,00/t

Výdatnosť: 6,2 – 10,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260627
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ceny platné od 1. marca 2023.Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

MOZAIKOVÁ OMIETKA

Baumit MosaikTop

Omietka z pestrých kamienkov s akrylátovým spojivom na vonkajšie použitie.  
Na tepelnoizolačné systémy (ETICS) sú nasledovné farebné odtiene MosaikTop vhodné len obmedzene:
 odtiene Natural Line M342, M343 a M344 a odtiene Essential Line M314, M317 a M331
 označené vo vzorkovnici • sú vhodné celoplošne len na ETICS s minerálnym izolantom, 
 v prípade izolantu EPS, XPS len na malé plochy a detaily 1 m2 max.

Príprava podkladu Baumit PremiumPrimer, pre odtiene M314, M317, M330, M331, M340, M341, M342, 
M343 a M344 odporúčame prifarbený základný náter – viac informácií v technickom liste výrobku.

MosaikTop 25 kg – Natural Line 101,75/bal. 122,10/bal.

Spotreba: cca 4,5 kg/m2 4.070,00/t 4.884,00/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329270923

MosaikTop 25 kg – Essential Line 80,25/bal. 96,30/bal.

Spotreba: cca 5,5 kg/m2 3.210,00/t 3.852,00/t

Výdatnosť: cca 4,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329251977

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

M 302 MonvisoM 301 Albaron M 304 DenaliM 303 Matterhorn M 306 ParnassM 305 Victoria

M 308 KopeM 307 Bistra M 313 AthosM 312 Cook M 315 RodnaM 314 Ararat

M 329 CristalloM 328 Durano M 331 NemrutM 330 Elbrus

M 317 El CapitanM 316 Kosh M 325 BellavistaM 318 Rax M 327 RushmoreM 326 Triglav

M 337 Montblanc M 339 CastleM 338 Olympus M 340 Babia

M 341 Rocky M 343 EtnaM 342 Everest M 344 Vesuvius

MOSAIK – NATURAL LINE

• • •

•

•

•
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MINERÁLNE UŠĽACHTILÉ OMIETKY

FASÁDNE OMIETKY

FascinaTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 20,25/bal. 24,30/bal.

Spotreba: cca 3,1 kg/m2 810,00/t 972,00/t

Výdatnosť: cca 8,1 m2/vrece 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 5997430544011

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 a 2 mm. 
Omietka so zrnitosťou 2 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.
 
Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

FascinaTop 1K – 1 mm škrabaná štruktúra 20,25/bal. 24,30/bal.

Spotreba: cca 2,8 kg/m2 810,00/t 972,00/t

Výdatnosť: cca 8,9 m2/vrece 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 5997430544011

Classico – 2 mm hladená štruktúra 17,60/bal. 21,12/bal.

Spotreba: cca 6 kg/m2 440,00/t 528,00/t

Výdatnosť: cca 6,7 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220
 5997430530045

Classico – 4 mm hladená štruktúra 17,60/bal. 21,12/bal.

Spotreba: cca 9 kg/m2 440,00/t 528,00/t

Výdatnosť: cca 4,4 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220

Classico – 4 mm škrabaná štruktúra 17,60/bal. 21,12/bal.

Spotreba: cca 25 kg/m2 440,00/t 528,00/t

Výdatnosť: cca 1,6 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

V cenníku 2022 ste poznali tento výrobok pod názvom Baumit Ušľachtilá omietka I EdelPutz. 
Zmena obalov prebehne postupne počas roku 2023.

Baumit Classico | Ušľachtilá omietka

Ušľachtilá minerálna omietka s hladeným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie 
štrukturovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. 
Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

nový 
názov
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ZÁKLADNÝ NÁTER Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Základné nátery a príslušenstvo

Baumit PremiumPrimer

Základný náter prémiovej kvality na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti 
podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, 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 vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

PremiumPrimer  20 kg  69,40/bal. 83,28/bal.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu) 3.470,00/t 4.164,00/t

Výdatnosť: cca 87 m2/20 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu) 
Balenie:  20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg
EAN: 9004329253964

PremiumPrimer  5 kg  24,00/bal. 28,80/bal.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu) 4.800,00/t 5.760,00/t

Výdatnosť: cca 22 m2/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu) 
Balenie:  5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN: 9004329253988

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 nájdete na www.emicode.com. 
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ZÁKLADNÉ NÁTERY

ZÁKLADNÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

Baumit UniPrimer 

Univerzálny základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti 
podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit 
CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit 
SiliporTop a Baumit DuoTop.

UniPrimer 25 kg  74,75/bal. 89,70/bal.

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky 2.990,00/t 3.588,00/t

 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
Výdatnosť: cca 83 m2/25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 62 m2/25 kg vedro pri použití na omietky 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg
EAN: 9004329254107

UniPrimer 5 kg  21,00/bal. 25,20/bal.

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky 4.200,00/t 5.040,00/t

 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
Výdatnosť: cca 16 m2/5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 12 m2/5 kg vedro pri použití na omietky
Balenie:  5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN: 9004329254114

FillPrimer   25 kg 86,75/bal.  104,10/bal.

Spotreba: cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade 3.470,00/t  4.164,00/t

Výdatnosť: cca 80 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg 
EAN: 9004329254138 

Baumit FillPrimer I Základný náter vystužený vláknami

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.

MultiPrimer  10 l 100,00/bal. 120,00/bal.

Spotreba: cca 0,10 – 0,25 l/m2 podľa riedenia náteru 10,00/l 12,00/l

Výdatnosť: cca 40 – 100 m2/balenie 
Balenie:  10 l plastová nádoba 
EAN: 9004329231863 

Baumit MultiPrimer  I  Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych 
a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi 
omietkami a farbami.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ceny platné od 1. marca 2023.

PRÍPRAVA PODKLADU

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 42 – 43.

Baumit SanovaPrimer I Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich 
vápennocementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie 
nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor 
a na riedenie tejto fasádnej farby.

SanovaPrimer 10 l  60,00/bal. 72,00/bal.

Spotreba: cca 0,2 l/m2/1 náter 6,00/l 7,20/l

Výdatnosť: cca 50 m2/balenie
Balenie:  10 l plastová nádoba
EAN: 9004329270893

info  →  Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

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

Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený na špeciálne podklady ako 
napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad 
a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. 
Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. 

Uzatvárací základ 14 l 144,20/bal. 173,04/bal.

Spotreba: cca 0,42 l/m2 pri 2 náteroch  10,30/l 12,36/l

Výdatnosť: cca 30 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329253285 

Baumit FungoFluid I Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb). 

FungoFluid 5 l 44,00/bal. 52,80/bal.

Spotreba: 0,05 – 0,1 l/m2 /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu) 8,80/l 10,56/l

Výdatnosť: 50 – 100 m2/balenie 
Balenie:  5 l plastová nádoba
EAN: 9004329283367 
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PRÍSADA DO POVRCHOVÝCH ÚPRAV

ZÁKLADNÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

Baumit AntiPilz I Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb 
Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, 
plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.
Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPILZ“ 
a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*  0,40/l 0,48/l

AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok* 200,00/t 240,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHŠABLÓNY PRE KREATÍVNE TECHNIKY

typ Plocha 11,00/ks 13,20/ks

Rozmer: cca 102 × 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 × 6,5 cm, škára šírky 1 cm.   

typ Nárožie ľavé alebo Nárožie pravé 6,00/ks 7,20/ks

Rozmer: cca 30 × 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 × 10 cm a 19 × 10 cm, škára šírky 1,5 cm. 

Veľká šablóna 480,00/ks 576,00/ks

Rozmer: 190 × 20 cm 

Stredná šablóna 230,00/ks   276,00/ks

Rozmer: 120 × 14 cm 

Malá šablóna 130,00/ks    156,00/ks

Rozmer: 90 × 10 cm 

Baumit CreativTop šablóna – tehličky 

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie 
imitácie tehlového muriva pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop. 
Použitie na vizuálne ucelených plochách stien s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón 
(typ Plocha) alebo na zvýraznenie zvislých okrajov ľubovoľnej plochy (typ Nárožie). 
Balenie: 50 ks/krabica. Predaj možný aj na kusy.

Baumit CreativTop šablóna – drevo

Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného 
obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.
Balenie: 1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Poznámka: Pre jednoduchšiu realizáciu imitácie dreva je možné spolu so šablónou  objednať ako príslušenstvo Separačný prípravok (balenie 1l), 
ktorý slúži na ošetrenie povrchu šablóny pri vytváraní imitácie dreveného obkladu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.
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DODACIE LEHOTY 

 Výrobky Baumit StarTop, StarColor, CreativTop (okrem 
zrnitosti Max a Pearl), PuraTop, PuraColor a  nátery 
Lasur, Metallic, Glitter a Finish – dodacia lehota do troch 
pracovných dní.

 Farebné omietky Baumit CreativTop Max, Pearl a Silk, farba 
Baumit SanovaColor a farebné odtiene na želanie mimo 
vzorkovníc Baumit  – dodacia lehota individuálne na základe 
konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného 
odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

 Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life 
– fasádne omietky Baumit CrystalTop–, Silikon–, Silikat–, 
Mosaik–, open–, Granopor–, Duo- a SiliporTop a fasádne farby 
Silikon–, Silikat– a GranoporColor – dodacia lehota do dvoch až 
troch pracovných dní na celom území Slovenska. 

 Dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní do 16.00 
platí pre objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti 
(t. j. okrem iného, adresu dodania vrátane ulice a popisného čís-
la, meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené 
na oddelenie odbytu do 9.00 hod.

SPOTREBA

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia 
pre ideálny m2 jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení 
plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) 
je potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 10 – 15 % 

v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. 
V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam 
vo farebnom odtieni. 

PRODUKTY A FAREBNÉ ODTIENE

Farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Design Life 
sú k dispozícii pre nasledovné produkty, ich prehľad je na str. 16:
 Baumit Lasur – 19 transparentných farieb
 Baumit Metallic – 11 farieb s kovovým leskom
 Baumit Glitter – 4 trblietavé nátery

 Výrobky Baumit SiliporTop a DuoTop sú k dispozícii len 
vo vybraných 74 resp. 78 farebných odtieňoch zo vzorkovnice 
Baumit Life. Prehľad nájdete na str. 136.

Dôležité upozornenie pri objednávaní
Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnej 
šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné 
množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť 
k odchýlkam v odtieni farieb.  

 Farebné odtiene povrchových úprav podľa vzorkovnice Baumit 

Life sú k dispozícii pre výrobky Baumit CrystalTop, Baumit StarTop 
a -Color, Baumit PuraTop a -Color, Baumit SilikonTop a -Color, 
Baumit SilikatTop a -Color, Baumit GranoporTop a -Color, Baumit 
CreativTop, Baumit openTop a Baumit SanovaColor. Detailné 
informácie o farebnej palete pre jednotlivé výrobky sú v prehľade 
na str. 13 – 16.

 Jedinečné biele farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit 

Shades of White sú k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop 
a -Color, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a -Color. 
Detailné informácie nájdete v prehľade na str. 16.

 Omietka Baumit MosaikTop je k dispozícii v 30 odtieňoch podľa 
vzorkovnice Baumit Mosaik Life. 
Prehľad odtieňov je na str. 16.

PRÍPLATKY ZA FAREBNÝ ODTIEŇ A PODLIMITNÉ MNOŽSTVO

Fasádne omietky a farby Baumit Star, Pura, Silikon, Silikat, 
Granopor, fasádne farby  SanovaColor, fasádne omietky 
CrystalTop, openTop, MosaikTop, CreativTop, SiliporTop a DuoTop 
– všetky farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life, Baumit 

Shades of White a Baumit Mosaik Life sú bez príplatku za farebný 
odtieň.

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa 
vzorkovnice Baumit Design Life – všetky farebné odtiene sú bez 
príplatku za farebný odtieň.

Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice 
Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné príplatky 

za farebný odtieň: 0,48 EUR/kg omietky, 1,60 EUR/l farby.
Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo 
vzorkovníc Baumit – cena sa stanoví individuálne na základe 
konkrétnej požiadavky.

V prípade individuálnej objednávky, ktorej obsahom sú len fasádne 
omietky StarTop, openTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, 
SiliporTop alebo  DuoTop v množstve menšom ako 3 vedrá, bude 
účtovaný príplatok za podlimitné množstvo vo výške 10 EUR.

Všetky uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej 
cene, bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných 
a platobných podmienkach. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/593 033 33, 02/59 30 33 66 alebo 041/507 66 51.

HBW (Hellbezugswert) tzv. súčiniteľ odrazivosti len viditeľnej časti 
spektra slnečného žiarenia. Hodnota HBW závisí od farebnosti 
povrchovej úpravy.

TSR (Total Solar Reflectance) – tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej 
odrazivosti povrchovej úpravy.

TSR závisí aj od materiálového zloženia, pričom hodnotu TSR 
výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu).
Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú 

schopnosť povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho 
materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie, a teda i jej 
vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska 
jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády. Aktuálne 
hodnoty TSR sú uvedené na www.baumit.sk.

Z dôvodu, že hodnota TSR môže byť rozdielna pre rôzne typy 
povrchových úprav, pre výber farebného odtieňa v rámci povrchovej 
úpravy  tepelnoizolačných systémov (ETICS) je rozhodujúca 
hodnota HBW. Hodnota súčiniteľa HBW je uvedená vo vzorkovnici. 

HBW A TSR – SÚČINITELE ODRAZIVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

 Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti HBW≥20 

sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.

 Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti HBW<20 
sú vhodné ako povrchová úprava ETICS iba v prípade 
povrchových úprav Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/

Color a Baumit CrystalTop.
Farebné odtiene Baumit Life v týchto povrchových úpravách 
majú vďaka použitiu vysokokvalitných špeciálnych pigmentov 
(tzv. cool pigmentov) TSR > 25.

 Omietka MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava ETICS 
s nasledovnými obmedzeniami:
Odtiene Natural Line M342, M343, M344 a odtiene Essential 
Line M314, M317 a M331 celoplošne len na ETICS s minerálnym 
izolantom, v prípade izolantu EPS a XPS len na malé plochy a 
detaily 1 m2 max.

V povrchových úpravách Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/
Color a Baumit CrystalTop sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. 
farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere 
odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného 
žiarenia. 

Povrchové teploty povrchových úprav tepelnoizolačných systémov 
(ETICS) aj veľmi sýtych farebných odtieňov sú preto výrazne nižšie, 
ako pri používaní bežných pigmentov a predstavujú tak výrazne 
menšie riziko z hľadiska prehrievania zateplenej fasády a jej 
dlhodobej životnosti. 

Použitie vysokokvalitných pigmentov najnovšej generácie 
vo vybraných povrchových úpravách Baumit prináša našim 
zákazníkom výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie 
fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie pravidiel pre návrh 
tzv. tmavých fasád so zateplením.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu 
Baumit Info-linku 02/593 033 33, 02/59 30 33 66
 alebo 041/507 66 51.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE TMAVÉ ODTIENE POVRCHOVÝCH ÚPRAV TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

OPATRENIA PROTI RIASAM, HUBÁM A PLESNI OPATRENIA PROTI RIASAM, HUBÁM A PLESNIAM 

Všetky tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit obsahujú prí-
sady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, ktoré plne postačuje 
pre zabezpečenie odolnosti fasády v štandardných podmienkach. 

V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov 
(zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť 
lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) 
odporúčame objednať za zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg omietky, 

resp. 0,40 EUR/l farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu 
so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Prísada nie je 
k dispozícii pre omietku MosaikTop. Na objednávke zreteľne uveďte 
slovo ANTIPILZ. 

Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, 
bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných 
a platobných podmienkach.


