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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZÁKLADNÝ NÁTER

STIERKOVANIE

VÝSTUŽ

TEPELNÁ IZOLÁCIA

LEPENIE

KOTVENIE

 /1 Ďalšie možnosti povrchových úprav tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete na str. 26 – 34.

 /2 V prípade aplikácie na StarContact White alebo PowerFlex sa základný náter nevyžaduje.
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LEPIACE STIERKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit openContact

Lepiaca stierka jedinečnej kvality s bielym cementom pre tepelnoizolačné systémy 
Baumit open, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané 
smernicou ETAG 004. Vysoko paropriepustná, veľmi  pružná, extrémne odolná voči 
poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou. Pre objekty s najvyššími 
nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha. Na lepenie a stierkovanie 
dosiek Baumit openTherm, openPlus a open reflect v tepelnoizolačnom systéme 
Baumit open. Stierka je vhodná aj na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek XPS 
a EPS Perimeter.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

openContact 25 kg 18,38/bal. 22,05/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 4,5 – 5,5 kg/m2 735,00/t 882,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4,5 – 5 kg/m2

Výdatnosť: Lepenie: cca 5,6 – 7,2 m 2/vrece
 Vyrovnávanie + armovanie: 5 – 5,6 m2/vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 5997430233595
 8581579233591

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 143.

Lepidlá a stierky



45Myšlienky s budúcnosťou.

ETICS

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

E
TI

C
S

LEPIACE STIERKY

StarContact White 25 kg 18,38/bal. 22,05/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 735,00/t 882,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2  (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000192

StarContact 25 kg 14,25/bal. 17,10/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 570,00/t 684,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101128
 5997430561056

Baumit StarContact White

Biela cementová lepiaca stierka najvyššej kvality pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, 
spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. 
Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou 
spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Pre použitie v náročných 
poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyššia vlhkosť vzduchu) 
i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených vetrom alebo extrémnym 
počasím). Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného 
betónu  a iných náročných podkladov. Na stierkovanie v tepelnoizolačných systémoch 
Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie - XPS, EPS Perimeter, 
StarTherm, StarTherm Resolution a pod.

Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo 
na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

V prípade lepenia fasádnych izolačných dosiek EPS-F alebo minerálnych dosiek na podklad 
bez zvláštnych nárokov (tehlové murivo, omietka a pod.) je možné na lepenie použiť aj lepiacu stierku 
Baumit ProContact.

Baumit StarContact

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou 
mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. 
Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou 
spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Obzvlášť vhodná pre použitie 
v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania i životnosti. 
Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu 
a iných náročných podkladov. Na stierkovanie všetkých typov fasádnych izolačných 
dosiek v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi 
na spracovanie – XPS, EPS Perimeter, StarTherm, StarTherm Resolution a pod.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

LEPIACE STIERKY

Baumit ProContact 

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačný systém Baumit Pro, spĺňajúca parametre 
smernice ETAG 004. Pružná, odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná pre použitie 
v bežných podmienkach počas realizácie i životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov  
na ekonomickú efektívnosť riešenia. Na lepenie a stierkovanie dosiek EPS-F a minerálnych 
dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro. Nevhodné pre dosky XPS a EPS Perimeter!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

ProContact 25 kg 11,75/bal. 14,10/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 470,00/t 564,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101432
 5997430561384

ProContact silo 480,00/t 576,00/t

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 280 m2/t (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 240 m2/t (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 200 m2/t (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 140 m2/t (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  Silo
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

E
TI

C
S

 LEPIACE STIERKY A STIERKOVÉ HMOTY

ETICS KOMPONENTY

PoroContact W 20 kg 15,20/bal. 18,24/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 4 – 5 kg/m2 760,00/t 912,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 5 – 6 kg/m2

Výdatnosť: Lepenie: cca 5 – 6 m2/vrece
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 – 5 m2/vrece
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg
EAN: 8581579101524

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 143.

Baumit FlexProtect I SockelSchutz Flexibel 

Jednozložková pružná izolačná stierka proti odstrekujúcej vode, zemnej vlhkosti 
a beztlakovej presakujúcej vode, na tenkovrstvové nanášanie v 1 – 2 vrstvách, obzvlášť 
pre izoláciu ETICS v oblasti kontaktu s terénom. Nanáša sa ako ochranný náter 
na tenkovrstvovú fasádnu omietku. 
Trvalo pružná, s hydraulickým procesom tuhnutia a tvrdnutia, vodonepriepustná, 
odolná voči UV-žiareniu, bez obsahu rozpúšťadiel.

PowerFlex 25 kg 80,00/bal. 96,00/bal.

Spotreba: cca 4 – 5 kg/m2 3.200,00/t 3.840,00/t

Výdatnosť: cca 5 – 6 m2/vedro
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329261426

FlexProtect 20 kg 144,00/bal. 172,80/bal.

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm 7.200,00/t 8.640,00/t

Výdatnosť: cca 6,7 m2 / vrece pri hrúbke stierky 2 mm
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
EAN: 4005893017841

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 143.

Baumit PowerFlex

Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie fasádnych 
polystyrénových izolačných dosiek všetkých typov na báze expandovaného polystyrénu 
(EPS) v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baumit Power. Vďaka obsahu aramidových 
vlákien extrémne odolná voči mechanickému zaťaženiu.
Ideálna tiež na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi 
tmavej farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 41.

Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit PoroContact W

Biela lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných 
dosiek, obzvlášť vhodná pre fasádne izolačné dosky MultiPor. 
Taktiež vhodná na realizáciu stierkovej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou ako súčasť 
vonkajšieho omietkového systému pre pórobetónové tvárnice.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHLEPIACE HMOTY

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

Baumit SupraFix

Minerálne lepidlo na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych 
izolačných dosiek všetkých typov na kritické podklady na báze dreva, OSB dosky, 
bitúmenové izolačné vrstvy, resp. hutný betón s extrémne nízkou nasiakavosťou. 

Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy 
tepelnoizolačných systémov. 

SupraFix 25 kg 42,50/bal. 51,00/bal.

Spotreba: cca 2,0 – 2,5 kg/m2 – celoplošné lepenie 1.700,00/t 2.040,00/t

 cca 4,0 – 5,0 kg/m2 – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Výdatnosť: cca 10,0 – 12,5 m2/vrece – celoplošné lepenie
 cca 5,0 – 6,0 m2/vrece – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 9004329261358

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 143.

PaneloFix 25 kg 9,50/bal. 11,40/bal.

Spotreba: cca 2,5 – 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 380,00/t 456,00/t

 cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky) 
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101227
 5997430561476

Baumit PaneloFix

Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie všetkých druhov fasádnych 
izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect, openPlus, XPS 
a EPS Perimeter) na minerálne podklady a na vyrovnávanie podkladu pri kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch (ETICS). 

Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy 
tepelnoizolačných systémov. 

DispoFix 25 kg 112,50/bal. 135,00/bal.

Spotreba: cca 2 kg/m2 (celoplošné lepenie) 4.500,00/t 5.400,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 9004329261044

Baumit DispoFix | Disperzné lepidlo

Lepiaca hmota na báze disperzie plastov určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek 
na podklad z dreva alebo drevotrieskových dosiek.
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Ceramic F  25 kg, odtieň Cement grey 8,25/bal. 9,90/bal.

Spotreba: 5,0 – 7,5 kg/m2 v závislosti od formátu obkladu 330,00/t 396,00/t

Výdatnosť: 3,3 – 5,0 m2/vrece v závislosti od formátu obkladu
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Baumit Ceramic F I Škárovacia hmota pre priame vypĺňanie škár

Špeciálna hydrofobizovaná škárovacia hmota na priame vypĺňanie škár v keramickom 
obklade pomocou škárovacej pomôcky. Súčasť tepelnoizolačného systému Baumit 
Ceramic.  Spracovanie v zavlhnutej / polosuchej konzistencii.

Vhodná pre obklady s nasiakavým povrchom, citlivým na znečistenie. 

Farebnosť: štandardne dodávané v  šedej farbe, odtieň Cement grey. 
Okrem toho k dispozícii 8 ďalších farebných odtieňov, ceny a dodacie lehoty 
na vyžiadanie.

ETICS KOMPONENTY

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHŠKÁROVACIE HMOTY PRE ETICS

Ceramic S 25 kg, odtieň Cement grey 13,75/bal. 16,50/bal.

Výdatnosť: 3,8 – 6,2 m2/vrece v závislosti od formátu obkladu 550,00/t 660,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Baumit Ceramic S I Škárovacia hmota pre plošné škárovanie

Špeciálna hydrofobizovaná škárovacia hmota na vypĺňanie škár v keramickom obklade 
metódou plošného škárovania. Súčasť tepelnoizolačného systému Baumit Ceramic. 
Spracovanie v plastickej konzistencii.

Vhodná výhradne pre hladké obklady s nenasiakavým povrchom. 

Farebnosť: štandardne dodávané v  šedej farbe, odtieň Cement grey. 
Okrem toho k dispozícii 8 ďalších farebných odtieňov, ceny a dodacie lehoty 
na vyžiadanie.

Upozornenie: Dodacie lehoty výrobkov Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F po dohode s oddelením odbytu.

Extra white
5945752005239
5945752005321

Beige white
5945752005246
5945752005338

Grey white
5945752005253
5945752005345

Sand
5945752005260
5945752005352

Silver grey
5945752005277
5945752005369

Dark grey
5945752005284
5945752005376

Anthrazit
5945752005291
5945752005383

Black
5945752005307
5945752005390

Cement grey
5945752005314
5945752005406

FAREBNÉ ODTIENE A EAN KÓDY CERAMIC S A CERAMIC F

info  →  Vzorkovnica  odtieňov Ceramic S a Ceramic F 

Vyššie uvedená vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

EAN Ceramic S
EAN Ceramic F 

EAN Ceramic S
EAN Ceramic F 

EAN Ceramic S
EAN Ceramic F 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY

openTex 50 bm 71,50/bal. 85,80/bal.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 1,30/m2 1,56/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
Balenie:  bal 50 bm resp. 55 m2, 1 paleta = 33 balov = 1650 bm resp. 1815 m2

EAN: 8581570000130

Baumit openTex

Sklotextilná armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného 
tepelnoizolačného systému Baumit open, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, 
šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m2.

StarTex 50 bm 1.996,50/paleta 2.395,80/paleta

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 1,10/m2 1,32/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
Balenie:  bal 50 bm resp. 55 m2, 1 paleta = 33 balov = 1650 bm resp. 1815 m2

EAN: 8581570000093

StarTex 10 bm 14,30/bal. 17,16/bal.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 1,30/m2 1,56/m2

Výdatnosť: cca 10 m2/bal.
Balenie:  bal 10 bm resp. 11 m2, 1 paleta = 110 balov = 1100 bm resp. 1210 m2

EAN: 8581570000116

Baumit StarTex 

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná voči 
pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m2.

CeramicTex 50 bm 90,00/bal. 108,00/bal

Spotreba: cca 1,1 bm/m2 1,80/m2 2,16/m2

Výdatnosť: cca 45 m2/bal.
Balenie: bal 50 bm resp. 50 m2, 1 paleta = 20 balov = 1000 bm resp. 1000 m2

EAN: 4046705001214

StrongTex 25 bm 100,00/bal. 120,00/bal

Spotreba: cca 1,1 bm/m2 4,00/m2 4,80/m2

Výdatnosť: cca 22,5 m2/bal.
Balenie:  bal 25 bm resp. 25 m2, 1 paleta = 30 balov = 750 bm resp. 750 m2

EAN: 9004329262034

Baumit CeramicTex

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit s obkladom, 
odolná voči pôsobeniu zásad, šírka 1 m,  veľkosť ôk cca 7 × 7 mm, plošná hmotnosť 200 g/m2.

Baumit StrongTex

Sklotextilná mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach s veľkým mechanickým 
namáhaním (napr. oblasť sokla), šírka 1 m, veľkosť ôk 5 × 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m2.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
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FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN 

ETICS KOMPONENTY

Baumit open reflect 

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko 
paro priepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú 
dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie. S reflexným 
nástrekom na lícovej strane, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti. 

Hrúbka dosky Balenie: počet m2/balík Hrúbka dosky Balenie: počet m2/balík
4 cm 7,5 15 cm 2,0
6 cm 5,0  16 cm 1,5
8 cm 3,5 18 cm 1,5

10 cm 3,0 20 cm 1,5
12 cm 2,5 22 cm 1,0
14 cm 2,0 24 cm 1,0

open refl ect cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Baumit openTherm

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné. 

openTherm cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,04 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 5,0 16 cm 1,5
8 cm 3,5 18 cm 1,5

10 cm 3,0 20 cm 1,5
12 cm 2,5 22 cm 1,0
14 cm 2,0 24 cm 1,0
15 cm 2,0

Baumit openPlus

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, 
vysokoparopriepustné, sivej farby, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, 
ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie.

openPlus cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 5,0 16 cm 1,5
8 cm 3,5 18 cm 1,5

10 cm 3,0 20 cm 1,5
12 cm 2,5 22 cm 1,0
14 cm 2,0 24 cm 1,0
15 cm 2,0

info  →  Fasádne izolačné dosky Baumit open až do hrúbky 38 cm

Všetky typy fasádnych izolačných dosiek Baumit open, uvedené na  tejto strane je možné dodať v hrúbkach až do 38 cm vrátane. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



52 Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit StarTherm reflect 

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou 
schopnosťou. S reflexným nástrekom svetloružovej farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii 
systému eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty 
v prechodnom období. 

Fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm refl ect majú na lícnej strane refl exný nástrek svetloružovej 
farby, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti. Odporúčame ich používať obzvlášť 
v prechodnom období (jar, jeseň) s veľkými výkyvmi vonkajšej teploty počas dňa – predídete tak 
problémom pri realizácii spôsobenými objemovými zmenami sivého izolantu vplyvom slnečného 
žiarenia počas dňa a náhleho poklesu teplôt v noci.

StarTherm refl ect cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ < 60
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

StarTherm cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ < 60
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Baumit StarTherm 

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou 
schopnosťou.

info  →  Ceny fasádnych izolačných dosiek 

Ceny fasádnych izolačných dosiek pravidelne aktualizujeme, pričom naši zmluvní obchodní partneri obdržia ceny s dostatočným predstihom písomne (e–mailom, listom). 
Informácie o aktuálnych cenách izolačných dosiek pre obchodných partnerov poskytuje naše zákaznícke centrum 02/593 033 41 – 44. Taktiež ich nájdete na www.baumit.sk, 
v časti Servis a dokumenty / Cenník.

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 5,0  14 cm 2,0
7 cm 4,0   15 cm 2,0
8 cm 3,5 16 cm 1,5
9 cm 3,0 18 cm 1,5

 10 cm 3,0 20 cm 1,5
12 cm 2,5

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 5,0  14 cm 2,0
7 cm 4,0   15 cm 2,0
8 cm 3,5 16 cm 1,5
9 cm 3,0 18 cm 1,5

 10 cm 3,0 20 cm 1,5
12 cm 2,5

Poznámka: Iné hrúbky izolantu – ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Poznámka: Iné hrúbky izolantu – ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHFASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPROGRESÍVNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

ETICS KOMPONENTY

Fasádne izolačné dosky EPS-F cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,04 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ = 40
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F

Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu.

Baumit StarTherm Resolution

Fasádne izolačné dosky s mimoriadnou tepelnoizolačnou schopnosťou. Na báze resolovej 
tvrdenej peny, v hrúbkach od 2,5 cm vrátane, obojstranne kašírované vrstvou sivého 
EPS-F v hrúbke 3 mm, ktorá umožňuje prebrúsenie povrchu dosiek pri realizácii a uľahčuje 
nanášanie výstužnej stierky. 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

StarTherm Resolution cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,022 W/(m.K) info  →  str. 52

Paropriepustnosť:  μ = 10 – 20
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky ks/balík Počet m2/balík
2,5 cm 16 8,0
3 cm 13 6,5
4 cm 10 5,0
5 cm 8 4,0
6 cm 6 3,0
7 cm 5 2,5
8 cm 5 2,5
9 cm 4 2,0

10 cm 4 2,0
12 cm 3 1,5
14 cm 2 1,0
16 cm 2 1,0
18 cm 2 1,0
20 cm 2 1,0
22 cm 1 0,5
24 cm 1 0,5
26 cm 1 0,5
28 cm 1 0,5
30 cm 1 0,5

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1 cm 30,0 9 cm 3,0
2 cm 15,0 10 cm 3,0
3 cm 10,0 12 cm 2,5
4 cm 7,5  14 cm 2,0
5 cm 6,0  15 cm 2,0
6 cm 5,0 16 cm 1,5
7 cm 4,0 18 cm 1,5
8 cm 3,5 20 cm 1,5

Poznámka: Iné hrúbky izolantu – ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
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MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Minerálne fasádne izolačné dosky

Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501–1).

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvá a dodacie lehoty pre jednotlivé typy minerálnych fasádnych 
izolačných dosiek po dohode s oddelením odbytu.

Minerálna fasádna izolačná doska – pozdĺžna orientácia vlákna cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,035 W/(m.K) – Nobasil FKD S Thermal  info  →  str. 52

 λD = 0,037 W/(m.K) – Nobasil FKD RS
Pevnosť v ťahu: TR 10 – 10 kPa  (okrem dosiek Nobasil FKD RS: pevnosť v ťahu sa pre ne neudáva)

Rozmer:  100 × 60 cm
Spotreba: 5 ks/3 m2

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
Nobasil
FKD RS 

Nobasil 
FKD S Thermal 

Nobasil 
FKD S Thermal 

2 cm 7,2 – 14 cm 1,2
3 cm 4,8 – 15 cm 1,2
4 cm 4,8 – 16 cm 1,2
5 cm – 4,2 18 cm 1,2
6 cm – 3,0 20 cm 1,2
7 cm – 2,4 22 cm 0,6
8 cm – 2,4 24 cm 0,6

10 cm – 1,8 24,5 cm 0,6
12 cm – 1,2

Minerálna fasádna izolačná doska L – kolmá orientácia vlákna  cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,040 W/(m.K) – Nobasil FKL info  →  str. 52

Pevnosť v ťahu: TR 80 – 80 kPa – Nobasil FKL
Rozmer:  120 × 20 cm
Spotreba: 25 ks/6m2

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
Nobasil 

FKL
Nobasil 

FKL
10 cm 2,16 20 cm 1,44
12 cm 2,16 22 cm 1,44
14 cm 2,16 24 cm 0,72
15 cm 1,44 26 cm 0,72
16 cm 1,44 28 cm voľné dosky
18 cm 1,44 30 cm voľné dosky

info  →  Stropné izolačné dosky

V našej ponuke máme aj minerálne dosky zn. Nobasil CLT C1 Thermal na izoláciu podhľadov a stropov, vhodné pre vstupné priestory budov, garáže a pod.

Poznámka: V ponuke aj minerálne izolačné dosky zn. IZOVAT a ROCKWOOL, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

FKD RS

FKD S THERMAL

FKL
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ŠPECIÁLNE  FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ETICS KOMPONENTY

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS–P | FassadenDämmplatte XPS

Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, 
obzvlášť vhodné pre oblasť sokla. 

S razeným (štrukturovaným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK- hrúbky 
3 – 16 cm, resp. TOP P TB GK - hrúbky nad 16 cm). 

Na požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén typu XPS–G s hladkým povrchom.

Izolačné dosky EPS Perimeter cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,034 W/(m.K)  info  →  str. 52 

Paropriepustnosť:  μ = 40 – 100
Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
4 cm 6,00 12 cm 2,00
5 cm 5,00 14 cm 1,50
6 cm 4,00 15 cm 1,50
7 cm 3,50 16 cm 1,50
8 cm 3,00 18 cm 1,00

10 cm 2,50 20 cm 1,00

Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER 

Izolačné dosky na báze polystyrénu, so zvýšenou pevnosťou a zníženou nasiakavosťou, 
vhodné ako tepelná izolácia a mechanická ochrana hydroizolácie podzemných obvodových 
stien budov, základov, základových dosiek a pod. Prevedenie s rovnou hranou 
(EPS Perimeter SD).

info  →  Lepenie a stierkovanie izolačných dosiek v oblasti sokla
 
Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS a EPS Perimeter odporúčame použiť výhradne Baumit StarContact White, Baumit StarContact, príp. Baumit openContact, 
v prípade lepenia na neminerálne podklady (bitumenové lepenky, drevo) Baumit SupraFix. Povrch dosiek typu G je nevyhnutné pred spracovaním dostatočne zdrsniť.

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1*cm 30,00 10 cm 3,00
2*cm 15,00 12 cm 3,00
3 cm 10,50  14 cm 2,25
4 cm 7,50  16 cm 2,25
5 cm  6,00 18 cm 1,50
6 cm 5,25 20 cm 1,50
8 cm 3,75

*Dodávané ako typ XPS Univerzál s mierne zdrsneným povrchom.
Poznámka: Iné hrúbky izolantu na objednávku, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Fasádne izolačné dosky XPS–P cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,033 W/(m.K) – hrúbky  1 – 6 cm info  →  str. 52
 λD = 0,035 W/(m.K) – hrúbky  7 – 8 cm
 λD = 0,036 W/(m.K) – hrúbky  10 – 16 cm
 λD = 0,035 W/(m.K) – hrúbky  nad 16 cm
Paropriepustnosť:  μ =70 – 100

Rozmer:  125 × 60 cm
Spotreba: 4 ks/3 m2

Balenie:
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OSTATNÉ IZOLAČNÉ DOSKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Izolačné dosky Uni

Špeciálne izolačné dosky  z extrudovaného polystyrénu s povrchom obojstranne upraveným 
špeciálnou cementovou hmotou, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, odolné 
proti vode.  S dostatočnou povrchovou pevnosťou a stabilitou.  Na úpravu podkladu 
v sanitárnych miestnostiach pred realizáciou keramických obkladov, na vytváranie deliacich 
stienok, priečok, odkladacích plôch, plôch  na osadenie umývadla, doplnkové plochy 
kúpeľní a pod.
V hrúbke od 3 cm ideálne pre rýchle a bezpečné vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy podlahy 
pri obnove balkónov pomocou systému Baumit Baumacol!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu! Dodávka iba po ucelených baleniach.

Izolačné dosky Uni cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,033 W/(m.K) – hrúbky   4 – 60 mm info  →  str. 52 

 λD = 0,036 W/(m.K) –hrúbky 70 – 120 mm
Paropriepustnosť:  μ = 70 – 100
Rozmer:  1300 × 600 mm, hrúbky nad 10 mm vrátane – 2600 × 600 mm
Balenie:

Hrúbka dosky m2 v balíku Hrúbka dosky m2 v balíku
4 mm 62,40 50 mm 37,44
6 mm 124,80 60 mm 31,20

10 mm 168,45 70 mm 28,08
12,5 mm 140,40 80 mm 24,46

20 mm 93,60 100 mm 18,72
30 mm 62,40 120 mm 15,60
40 mm 46,80

Baumit Podlahový polystyrén EPS 100S 

Podlahové izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu na vytvorenie tepelnej 
izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým vykurovaním.
V ponuke aj podlahový polystyrén EPS 150S a EPS 200S.

Podlahový polystyrén EPS 100S cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,036 W/(m.K) info  →  str. 52 

Rozmer:  100 × 50 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1 cm 30,0 9 cm 3,0
2 cm 15,0 10 cm 3,0
3 cm 10,0 12 cm 2,5
4 cm 7,5  14 cm 2,0
5 cm 6,0  15 cm 2,0
6 cm 5,0 16 cm 1,5
7 cm 4,0 18 cm 1,5
8 cm 3,5 20 cm 1,5

Poznámka: Iné hrúbky izolantu – ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
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ETICS KOMPONENTY

PREHĽAD IZOLANTOV PRE BAUMIT ETICS

Baumit Izolačná doska

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

λD [W/(m.K)]/1

Faktor 
difúzneho 

odporu 
μ

 Štandardne 
vyrábané 
hrúbky 

[cm]

Rozmer 
dosiek

  
[cm]

Odporúčaná hrúbka izolantu  pre 
dosiahnutie tepelného odporu R/2

R=4,4 
m2.K/W

R=6,5 
m2.K/W

Baumit open refl ect 0,031 10 6 – 24 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit openPlus 0,031 10 6 – 24 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit openTherm 0,040 10 6 – 24 100 × 50 18 cm 26 cm/3

Baumit StarTherm refl ect 0,031 < 60 6 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit StarTherm 0,031 < 60 1 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit StarTherm Resolution 0,022 10 – 20 2,5 – 30 100 × 50 10 cm 16 cm

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F 0,040 40 1 – 20 100 × 50 18 cm 26 cm/3

Minerálna fasádna izolačná doska FKD S 
Thermal

0,035 1 5 – 24,5 100 × 60 16 cm 24 cm

Minerálna fasádna izolačná doska FKD RS 0,037 1 2 – 4 100 × 60 — —

Minerálna fasádna izolačná doska FKL 0,040 1 10 – 30 120 × 20 18 cm 26 cm

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS
0,033 

– 0,036
70 – 100 1 – 20 125 × 60 16 – 18 cm —

Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER 0,034 40 – 100 4 – 20 100 × 50 15 cm —

Fasádne izolačné dosky MultiPor/4 0,043 3 5 – 20 60 × 39 20 cm —

 
/1 Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λD udávané výrobcom izolačných dosiek.  
/2 Tepelný odpor samotného izolantu bez muriva, vypočítané na základe technických parametrov udávaných výrobcom. 
/3 Neštandardný rozmer izolačnej dosky.  
/4 Informácie o tepelnoizolačnom systéme Baumit MultiPor nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Poznámka: Aktuálna odporúčaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) je R = 4,4 m2.K/W a súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 W/(m2.K) podľa STN 73 0540 - 2 : 
2019. Cieľová odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) od 1. 1. 2021 je R = 6,5 m2.K/W a súčiniteľ prechodu tepla U = 0,15 W/(m2.K) podľa STN 73 0540 - 2 : 2019.

info  →  Fasádne izolačné dosky v tepelnoizolačných systémoch Baumit

Návrh vhodného typu izolantu s presnou špecifi káciou vlastností a návrhom potrebnej hrúbky na základe stavebno-fyzikálneho prepočtu pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, 
spracovanej a schválenej odborne spôsobilou osobou (architektom, projektantom).
Vyššie uvedená tabuľka slúži na základnú informáciu a poskytuje prehľad a porovnanie najdôležitejších fyzikálno-technických parametrov jednotlivých typov izolantov.
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LEPIACE KOTVY STARTRACK Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

StarTrack a kotvy                     

StarTrack orange  108,00/100 ks 129,60/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:   40 mm/65 mm pórobetón
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9007646839842

StarTrack X1 136,00/100 ks 163,20/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:   20 mm
Vhodný podklad:  betón
Kategória podľa ETAG 014: A
Dĺžka: vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  400 ks
EAN: 9007646839842

Baumit StarTrack orange

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 40 mm/15 mm pórobetón.
Priemer drieku:  8 mm. 

Baumit StarTrack X1

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Nastreľovacia, s oceľovym tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad 
bez omietky!)

Extrémne rýchla a bezpečná aplikácia nastreľovaním pomocou výkonnej 
nastreľovacej pištole! 

Prog
Na v
pri re
Nast
bez

Extr
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ETICS KOMPONENTY

LEPIACE KOTVY STARTRACK Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

StarTrack red 68,00/100 ks 81,60/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:   40 mm 
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9004329278202

Baumit StarTrack red 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do tehly s omietkou!
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 40 mm. Priemer drieku:  8 mm. 

StarTrack Duplex 136,00/100 ks 163,20/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm/65 mm pórobetón
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E 
Dĺžka: 138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  200 ks
EAN: 9007646839828

Baumit StarTrack Duplex 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom, s integrovanou sklotextilnou výstužou. Maximálna hrúbka 
pôvodného zateplenia:  90 mm (vrátane pôvodnej omietky),  65 mm pórobetón. Priemer 
drieku:  8 mm. 

StarTrack blue 65,00/100 ks 78,00/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm
Vhodný podklad:  betón
Kategória podľa ETAG 014: A
Dĺžka: 55 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9004329278219

Baumit StarTrack blue 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do betónu bez omietky!
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad 
bez omietky!)  Priemer drieku:  8 mm. 
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ZNAČKOVÉ BAUMIT KOTVY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

Kotva S 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón – 45 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)  40,50/100 ks 48,60/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)  46,50/100 ks 55,80/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)  57,00/100 ks 68,40/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)  65,00/100 ks 78,00/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)  79,50/100 ks 95,40/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)  83,00/100 ks 99,60/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)  90,50/100 ks 108,60/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)  102,00/100 ks 122,40/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  118,50/100 ks 142,20/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)  131,00/100 ks 157,20/100 ks 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Kotva N 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón – 45 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:   95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 26,60/100 ks 31,92/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 28,00/100 ks 33,60/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky 31,40/100 ks 37,68/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)  35,20/100 ks 42,24/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 40,70/100 ks 48,84/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 47,00/100 ks 56,40/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 52,80/100 ks 63,36/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 61,40/100 ks 73,68/100 ks 
 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 77,40/100 ks 92,88/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky) 88,00/100 ks 105,60/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky) 99,50/100 ks 119,40/100 ks 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

info  →  Baumit Kotva S – výhody pre vás!

Výhodou použitia Baumit Kotvy S je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Tento progresívny spôsob montáže sa 
realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k vŕtačke, vďaka ktorému sa kotva zafrézuje 15 mm pod rovinu povrchu. Vzniknutý otvor sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom 
z polystyrénu, resp. minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!
O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info–linke 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Baumit Kotva S 

Značková Baumit skrutkovacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým tŕňom 
na mechanické kotvenie fasádnych  izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Zápustná 
montáž kotvy pomocou Baumit S tool. Vhodná do všetkých typov podkladu – betón, 
ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku  8 mm, priemer 
taniera  60 mm.

Baumit Kotva N 

Značková Baumit zatĺkacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým tŕňom na mecha-
nické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov 
podkladov – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku 
 8 mm, priemer taniera  60 mm.
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NASTREĽOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ETICS KOMPONENTY

Baumit Kotva XI-FV

Nastreľovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych tepelnoizolačných 
dosiek na báze EPS a minerálnych fasádnych tepelnoizolačných dosiek do betónu. Priemer 
taniera  60 mm.

Kotva XI-FV 

Minimálna kotevná dĺžka: 30 mm
Vhodný podklad: betón
Kategória podľa ETAG 014: A
Dĺžka: 60 mm  – hrúbka izolácie 60 mm* 127,50/100 ks   153,00/100 ks

 80 mm  – hrúbka izolácie 80 mm*  132,00/100 ks 158,40/100 ks

 100 mm  – hrúbka izolácie 100 mm* 148,50/100 ks  178,20/100 ks

 120mm  – hrúbka izolácie 120 mm* 151,00/100 ks 181,20/100 ks

 140 mm  – hrúbka izolácie 140 mm*  160,50/100 ks 192,60/100 ks

 160 mm  – hrúbka izolácie 160 mm* 174,00/100 ks 208,80/100 ks

 180 mm  – hrúbka izolácie 180 mm* 184,00/100 ks 220,80/100 ks

 200 mm  – hrúbka izolácie 200 mm* 195,00/100 ks 234,00/100 ks

* vrátane pôvodnej omietky a lepiacej hmoty do hrúbky 25 mm alebo len lepiacej hmoty do hrúbky max. 20 mm.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.
Balenie: dĺžka 60 mm – 300 ks
   dĺžka 80 a 100 mm – 200 ks
 dĺžka 120 mm – 150 ks
 od dĺžky 140 mm – 100 ks

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Kotva STR U 2G

Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické 
kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná 
do všetkých typov podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón.  
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera  60 mm.

Kotva STR U 2G 

Minimálna kotevná dĺžka:  plná tehla, betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 42,00/100 ks 50,40/100 ks

 135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 48,20/100 ks 57,84/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 59,00/100 ks 70,80/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 67,40/100 ks 80,88/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 82,30/100 ks 98,76/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 86,90/100 ks 104,28/100 ks

 235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 94,30/100 ks 113,16/100 ks

 255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 106,80/100 ks 128,16/100 ks

 275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky) 123,80/100 ks 148,56/100 ks

 295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky) 136,80/100 ks 164,16/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 455 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks
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PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY S A STR U 2G Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit S tool

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie Baumit Kotvy S do izolačnej dosky.

S tool 150,00/ks 180,00/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec S tool
EAN:  4005893029141

Baumit Nastavovacia tyč pre Kotvu S

Nastavovacia tyč na prerobenie montážneho nadstavca Baumit STR tool 2G 
na Baumit S tool.

Nastavovacia tyč pre Kotvu S 48,00/ks 57,60/ks

Balenie:  1 ks
EAN:  4005893029158

Baumit STR tool 2G

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie Kotvy STR U 2G, resp. STR H 
do izolačnej dosky.

STR tool 2G 150,00/ks 180,00/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec STR tool 2G
EAN:  4039161008477

Baumit Uzatvárací disk STR U | STR U Rondelle

Uzatvárací disk na báze polystyrénu, resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zafrézovaní 
taniera Kotvy S, STR U 2G, resp. STR H do izolačnej dosky.

Uzatvárací disk STR U  

EPS biely:   10,00/100 ks 12,00/100 ks

EPS šedý:        12,00/ 100 ks 14,40/100 ks

Minerál:   16,00/100 ks 19,20/100 ks

Priemer:  65 mm
Hrúbka: 15 mm
Balenie:  100 ks

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY S A STR U 2G Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Zátka

Zátka na uzatvorenie otvoru v kotve po zaskrutkovaní oceľového tŕňa kotvy, 
pri aplikácii kotvy povrchovo, bez zafrézovania taniera kotvy do izolantu. 
Typ STR U pre Kotvu STR U, typ S pre Kotvu S.

Zátka STR U 3,50/100 ks 4,20/100 ks

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Zátka S 3,50/100 ks 4,20/100 ks

Balenie:  500 ks
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SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ETICS KOMPONENTY

Baumit Kotva PTH-S

Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. 
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, 
pórobetón. Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Kotva PTH-S 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón 65 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Priemer drieku:  8 mm, priemer taniera  60 mm
Dĺžka:  

  
95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 33,40/100 ks 40,08/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 40,00/100 ks 48,00/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 43,00/100 ks 51,60/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 53,70/100 ks 64,44/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140mm (bez omietky) 57,90/100 ks 69,48/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 74,90/100 ks 89,88/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 84,00/100 ks 100,80/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 98,30/100 ks 117,96/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 121,40/100 ks 145,68/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky) 137,50/100 ks 165,00/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky) 160,00/100 ks 192,00/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 355 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY PTH-S Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Izolačná zátka IZ 

EPS biely:   10,40/100 ks 12,48/100 ks

EPS šedý:   10,50/100 ks 12,60/100 ks

Minerál:   19,00/100 ks 22,80/100 ks

Priemer:  65 mm
Balenie:  100 ks
EAN: 3439510548974 – EPS biely
 3439510548981 – EPS šedý
 3439510548998 – Minerál

Baumit Izolačná zátka IZ

Izolačná zátka na báze bieleho alebo šedého polystyrénu, resp. minerálnej vlny určená 
na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera kotvy PTH-S do izolačnej dosky.

ZPR tool 190,00/ks 228,00/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec

ZPR SDS tool 190,00/ks 228,00/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec

Baumit ZPR tool 

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie kotiev PTH-S do izolačnej dosky. 
Montážny nadstavec je k dispozícii vo verzii ZPR SDS tool (upínanie SDS-plus) alebo 
vo verzii ZPR tool (upínanie šesťhran – 10 mm).



64 Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSKRUTKOVACIE KOTVY S OCEĽOVO-PLASTOVÝM TŔŇOM

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVU HTR-M

Kotva HTR-M 

Minimálna kotevná dĺžka:  30 mm, pórobetón 50 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladov – betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón 
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E 
Dĺžka: 100 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 48,00/100 ks 57,60/100 ks

 120 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 51,50/100 ks 61,80/100 ks

 140 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 53,00/100 ks 63,60/100 ks

 160 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 57,50/100 ks 69,00/100 ks  
 180 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 62,50/100 ks 75,00/100 ks  
 200 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 67,80/100 ks 81,36/100 ks  
 220 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)  85,50/100 ks 102,60/100 ks 
 240 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)  100,00/100 ks 120,00/100 ks  
 260 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)  125,00/100 ks 150,00/100 ks  
 280 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  149,00/100 ks 178,80/100 ks  
 300 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)  168,00/100 ks 201,60/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.
Balenie:  100 ks, od dĺžky 220 mm 50 ks

HTR tool 74,00/ ks 88,80/ ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec

Baumit Kotva HTR-M

Skrutkovacia rozperná kotva s kompozitným (oceľovo-plastovým)  tŕňom na kotvenie 
fasádnych izolačných dosiek do betónu, plných tehál, dutinových tehál, ľahkého betónu 
a pórobetónu. 
Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Baumit HTR tool

Montážny nadstavec na vŕtačku na povrchovú montáž Baumit Kotvy HTR-M 
do izolačnej dosky.
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ETICS KOMPONENTY

ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Kotva PTH KZ

Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek 
do betónu, plných a dutinových tehál a ľahkého betónu. Priemer drieku:  8 mm, priemer 
taniera  60 mm.

Kotva PTH KZ 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D
Dĺžka:   75 mm – hrúbka izolácie do 40 mm (bez omietky) 24,00/100 ks 28,80/100 ks

   95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 27,40/100 ks 32,88/100 ks

 115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 33,00/100 ks 39,60/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)  35,00/100 ks 42,00/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)   38,50/100 ks 46,20/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)  41,50/100 ks 49,80/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)  52,70/100 ks 63,24/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)  61,70/100 ks 74,04/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)   76,00/100 ks 91,20/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)  90,00/100 ks 108,00/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  114,20/100 ks 137,04/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)  124,30/100 ks 149,16/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva H1 eco

Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom určená na kotvenie fasádnych izolačných dosiek 
do betónu, plných a dutinových tehál, ľahkého betónu a pórobetónu. Priemer drieku: 
 8 mm; priemer taniera  60 mm.

Kotva H1 eco 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón a ľahký betón 45 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:   95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 27,70/100 ks 33,24/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie 60 – 80 mm (bez omietky) 29,20/100 ks 35,04/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie 80 – 100 mm (bez omietky) 32,80/100 ks 39,36/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie 100 – 120 mm (bez omietky) 37,00/100 ks 44,40/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie 120 – 140 mm (bez omietky) 43,10/100 ks 51,72/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie 140 – 160 mm (bez omietky) 50,30/100 ks 60,36/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie 160 – 180 mm (bez omietky) 56,60/100 ks      67,92/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie 180 – 200 mm (bez omietky) 66,80/100 ks      80,16/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie 200 – 220 mm (bez omietky) 84,00/100 ks      100,80/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie 220 – 240 mm (bez omietky) 95,90/100 ks      115,08/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie 240 – 260 mm (bez omietky) 107,80/100 ks      129,36/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks
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ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Kotva H4 eco 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón a ľahký betón 65 mm 
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:  135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 28,00/100 ks 33,60/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 30,00/100 ks 36,00/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 34,10/100 ks 40,92/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 39,90/100 ks 47,88/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 45,50/100 ks 54,60/100 ks

 235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 51,10/100 ks 61,32/100 ks

 255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 59,80/100 ks 71,76/100 ks

 275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  65,70/100 ks 78,84/100 ks

 295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky) 71,70/100 ks 86,04/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Kotva H3 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm
Vhodný podklad:  betón, plné a dutinové tehly
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C
Dĺžka:    75 mm – hrúbka izolácie do 40 mm (bez omietky) 21,70/100 ks 26,04/100 ks

   95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 21,90/100 ks 26,28/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 22,90/100 ks  27,48/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 24,60/100 ks 29,52/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 26,80/100 ks 32,16/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 30,20/100 ks  36,24/100 ks

Poznámka:  Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 235 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva H3

Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolač ných dosiek 
do betónu, plnej a dutinovej tehly.

Baumit Kotva H4 eco

Univerzálna zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladov – betón, ľahký 
betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón.

ZATĹKACIA ROZPERNÁ KOTVA S PLASTOVÝM TŔŇOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
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OSTATNÉ KOTVY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Kotva STR H 

Univerzálna skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie izolačných 
dosiek na drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm. 
Priemer drieku 6 mm, priemer taniera 60 mm.

Dodávané komplet tanier + skrutka spolu so zátkou PS, ktorá slúži na prerušenie tepelného 
mosta pri povrchovej montáži.

Kotva STR H 

Minimálna kotevná dĺžka:  30 mm
Vhodný podklad:  drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm
Dĺžka:    80 mm  – hrúbka izolácie do 40 mm  48,00/100 ks 57,60/100 ks

 100 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm  51,80/100 ks 62,16/100 ks

 120 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm  58,30/100 ks 69,96/100 ks

 140 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm  67,20/100 ks 80,64/100 ks

 160 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm  80,10/100 ks 96,12/100 ks

 180 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm  85,20/100 ks 102,24/100 ks

 200 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm             93,20/100 ks 111,84/100 ks

 220 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm              105,10/100 ks 126,12/100 ks

 240 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm              118,70/100 ks 142,44/100 ks

Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 300 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Špirálová kotva  93,00/100 ks 111,60/100 ks 

Vhodný podklad:  zateplená fasáda izolačnými doskami z polystyrénu
Balenie:  10 ks vo vrecku; 250 ks v krabici

Baumit Špirálová kotva

Špirálová kotva určená na upevnenie ľahkých prvkov (popisných čísel, osvetlenia a pod.) 
na zateplenú fasádu s izolačnými doskami z polystyrénu.

info  → Kotva STR H

Baumit Kotvu STR H je možné použiť i pre tzv. zapustenú montáž, ktorá eliminuje tepelné mosty v tepelnoizolačnom systéme. Minimálna hrúbka izolantu pre takýto typ montáže je 80 mm! 
Aplikácia a pomôcky sú obdobné ako pri Baumit Kotve STR U 2G – informácie nájdete na str. 62.



68 Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

PRÍDAVNÉ TANIERE K ROZPERNÝM KOTVÁM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Prídavný tanier VT 90

Univerzálny prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami S, N, STR U 2G, H1 eco, 
H4 eco, STR H. 
Priemer taniera:   90 mm.

info  → Prídavné taniere VT 2G a ZT 100 – výhody pre vás!

Výhodou použitia zápustných prídavných tanierov VT 2G alebo ZT 100 je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém z minerálnej vlny s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10) bez tepelných mostov, 
ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Otvor v prídavnom tanieri sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom z minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť 
pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!
O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info–linke 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Prídavný tanier VT 90 36,60/100 ks 43,92/100 ks

Balenie:  100 ks
EAN:  7612336002370

Baumit Prídavný tanier VT 2G

Zápustný  prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami S, STR U 2G, STR H.
Prídavný tanier VT 2G  sa osádza v kombinácii s kotvami bez použitia montážneho 
nadstavca STR tool 2G, resp. S tool.
Priemer taniera:  110 mm.   

Prídavný tanier VT 2G 69,00/100 ks 82,80/100 ks

Balenie:  100 ks  
EAN:  7612336185875

Baumit Prídavný tanier IT PTH 90

Univerzálny prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami PTH-S a PTH KZ. 
Priemer taniera:  90 mm.

Prídavný tanier IT PTH 90 41,50/100 ks 49,80/100 ks

Balenie:  200 ks  
EAN:  3439510576557

Baumit Prídavný tanier ZT 100

Zápustný  prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s kotvami  PTH-S. Prídavny tanier 
ZT 100 sa osádza v kombinácii s kotvou bez použitia montážneho nadstavca ZPR tool.
Priemer taniera:   100 mm.

Prídavný tanier ZT 100 46,80/100 ks 56,16/100 ks

Balenie:  100 ks
EAN:  3439510549575
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/1 platí pre pórobetón, /2 platí pre ľahký betón a pórobetón, /3 pri minerálnych tepelnoizolačných doskách alebo lamelách sa vyžaduje použitie kotiev s oceľovým tŕňom (STN 73 2901), 
/4 pri dutinových a dierovaných tehlách sa vyžaduje použitie skrutkovacích kotiev (STN 73 2901), /5 vhodnosť použitia kotiev pre jedn. kategórie podkladu je uvedená podľa údajov 
výrobcu, /6 viac informácií na str. 58 – 68.

 Odporúčané riešenie    Alternatívne riešenie

info  →  Návrh rozperných kotiev

Návrh vhodného typu rozperných kotiev s presnou špecifi káciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odborne 
spôsobilým projektantom.

Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej rozpernej kotvy:

1. Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú kotvu.
2. Vyberte si zo sortimentu kotvu s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
 Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = d1 + d2 + d3, pričom
 d1 je kotevná dĺžka príslušného kotevného prvku v nosnom podklade (uvedené v tabuľke),
 d2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte,
 d3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej vrstvy.

PREHĽAD KOTVIACICH PRVKOV PRE  TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Kotviaci 
prvok Charakteristika /6

Minimálna
kotevná

dĺžka
v nosnom
podklade

Kategória podkladu/5 podľa ETAG 014

Drevené
podklady

/plech

A B C D E

betón plné tehly
dutinové

a dierované
tehly

ľahký 
betón pórobetón

StarTrack X1 lepiaca kotva nastreľo-
vacia, oceľový tŕň 40 mm 

StarTrack orange lepiaca kotva skrutkova-
cia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

StarTrack red lepiaca kotva zatĺkacia, 
plastový tŕň 40 mm   /4

StarTrack blue lepiaca kotva zatĺkacia, 
plastový tŕň 40 mm 

StarTrack Duplex lepiaca kotva skrutkova-
cia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

Kotva S skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/1     

Kotva N zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/1   /4  

Kotva XI-FV nastreľovacia kotva, 
oceľový tŕň 30 mm 

Kotva STR U 2G skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/1     

Kotva PTH-S skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/1     

Kotva HTR-M skrutkovacia kotva,
kompozitný tŕň

30 mm
50 mm/1     

Kotva PTH KZ zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň 25 mm   /4 

Kotva H1 eco zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/2   /4  

Kotva H4 eco zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/2   /4  

Kotva H3/3 zatĺkacia kotva,
plastový tŕň 25 mm   /4

Kotva STR H špeciálna skrutkovacia 
kotva, oceľový tŕň 30 mm 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

Baumit Soklový profil Therm | SockelProfil therm

Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou 
umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiaducich trhlín a tepelných mostov.

Baumit Soklový profil Therm vkladací

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Ideálny 
pre hrúbky tepelnej izolácie nad 16 cm. Profil sa vkladá medzi tepelnú izoláciu fasády 
a sokla. Rozdiel hrúbky tepelnej izolácie fasády a sokla môže byť max. 6 cm.

Soklový profi l Therm 2,0 m 

Šírka:  SL 8: pre 8 cm fasádne izolačné dosky 16,00/ks 19,20/ks

   8,00/bm 9,60/bm

 SL 10: pre 10 cm fasádne izolačné dosky 16,80/ks 20,16/ks

   8,40/bm 10,08/bm

 SL 12: pre 12 cm fasádne izolačné dosky 17,60/ks 21,12/ks

   8,80/bm 10,56/bm

 SL 14: pre 14 cm fasádne izolačné dosky 18,40/ks       22,08/ks

   9,20/bm 11,04/bm

 SL  16: pre 16 cm fasádne izolačné dosky 19,20/ks    23,04/ks

   9,60/bm 11,52/bm

Predaj možný aj na kusy.

Balenie:  10 ks à 2,0 m = 20 bm

Soklový profi l Therm vkladací 2,5 m  11,25/ks 13,50/ks

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 4,50/bm 5,40/bm
nové
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ETICS PRÍSLUŠENSTVO

Soklový profi l 2,5 m 

Šírka:  SL 5:  pre 5 cm fasádne izolačné dosky 9,50/ks    11,40/ks

   3,80/bm    4,56/bm

 SL 6:  pre 6 cm fasádne izolačné dosky 10,50/ks    12,60/ks

   4,20/bm    5,04/bm

 SL 7:  pre 7 cm fasádne izolačné dosky 11,00/ks    13,20/ks

   4,40/bm   5,28/bm

 SL 8:  pre 8 cm fasádne izolačné dosky 12,25/ks    14,70/ks

   4,90/bm   5,88/bm

 SL 10:  pre 10 cm fasádne izolačné dosky 14,00/ks    16,80/ks

   5,60/bm   6,72/bm

 SL 12:  pre 12 cm fasádne izolačné dosky 15,75/ks   18,90/ks

   6,30/bm    7,56/bm

 SL 14:  pre 14 cm fasádne izolačné dosky 23,50/ks    28,20/ks

   9,40/bm    11,28/bm

 SL 15:  pre 15 cm fasádne izolačné dosky  25,00/ks  30,00/ks

   10,00/bm  12,00/bm

 SL 16:  pre 16 cm fasádne izolačné dosky 26,25/ks    31,50/ks

   10,50/bm   12,60/bm

Ďalšie šírky až do 25 cm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie. 
Predaj možný aj na kusy.

Balenie:  20 ks à 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie – 10 ks à 2,5 m = 25 bm

Baumit Soklový profil | Sockelprofile

Hliníkové profilované lišty na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom.
Hrúbka plechu 0,7 mm, profily od šírky 14 cm vrátane – hrúbka plechu 1 mm.

Nasadzovacia lišta na soklový profi l 2,5 m 5,25/ks   6,30/ks

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm 2,10/bm  2,52/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil | SockelprofilAufsteckleiste

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje 
sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému 
pri sokli bez nežiaducich trhlín.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

info  →  Riešenie detailov tepelnoizolačných systémov

Podrobný opis pracovného postupu vrátane riešenia charakteristických konštrukčných detailov pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete v technologickom predpise 
Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Ďalšie informácie Baumit Info – linka: 02/593 033 33, 041/507 66 51 alebo www.baumit.sk.

Montážna sada pre soklové profi ly 29,00/sada 34,80/sada

Balenie:  1 sada

Baumit Montážna sada pre soklové profily | MontageSet für SockelProfile

Kotviace a doplnkové prvky pre soklové profily.
1 sada obsahuje: 75 ks zatĺkacích hmoždiniek 8 × 92 mm, 10 ks spojovacích kusov 
na soklové profily à 30 mm, 50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové 
profily (10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm).

Spojovacie kusy na soklové profily | SockelprofilVerbinder

Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov. Umožňuje 
lepšie založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečuje vzájomnú dilatáciu medzi 
soklovými profilmi.

Spojovacie kusy na soklové profi ly 

Balenie: 100 ks à 30 mm  10,50/100 ks 12,60/100 ks

 1 lišta 100 cm  2,30/ks 2,76/ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profi ly 

Hrúbka:  3 mm (farba podložky červená) 10,50/100 ks 12,60/100 ks

 5 mm (farba podložky žltá) 12,20/100 ks 14,64/100 ks

 8 mm (farba podložky modrá) 14,10/100 ks 16,92/100 ks

Balenie:  100 ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profily | SockelprofilDistanzstück

Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie nerovností podkladu v mieste kotvenia 
soklového profilu.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHDILATAČNÉ PROFILY

Baumit Dilatačný profil V 

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie 
podkladu v rohovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

Dilatačný profi l V  2,5 m 19,25/ks     23,10/ks

Balenie:  25 ks à 2,5m = 62,5 bm 7,70/bm     9,24/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Dilatačný profi l E  2,5 m 19,25/ks    23,10/ks

Balenie:  25 ks à 2,5m = 62,5 bm 7,70/bm    9,24/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Dilatačný profil E 

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie 
podkladu v priebežnej stenovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHROHOVÉ PROFILY

Baumit Rohový profil flexibilný | Kantenschutz Flexibel

Flexibilný plastový profil s integrovanou sieťovinou 12,5 × 12,5 cm. Na vytvorenie čistých 
hrán, pre nárožia s uhlom pod a nad 90o. 

Rohový profi l fl exibilný 2,5 m 3,75/ks     4,50/ks

Balenie:  25 ks á 2,5 m = 62,5 bm 1,50/bm    1,80/bm

Predaj možný aj na kusy.

Rohový profi l z PVC 2,5 m 2,13/ks    2,55/ks

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm 0,85/bm    1,02/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohový profil z PVC 

Rohový PVC profil so sieťovinou 10 × 15 cm na spevnenie rohov objektov a ostení otvorov 
na fasáde.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil PurFix | FensteranschlussProfil PurFix

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou PUR páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. 
Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy, pre hrúbky izolantu až do 40 cm 
a veľkosť otvoru až do 15 m2.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Okenný a dverový dilatačný profi l PurFix 2,5 m 15,00/ks 18,00/ks

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 6,00/bm 7,20/bm  
Predaj možný aj na kusy.

Okenný a dverový dilatačný profi l Plus 2,5 m 10,00/ks    12,00/ks 

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 4,00/bm 4,80/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus | FensteranschlussProfil Plus

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Poloha okna v murive v rovine s murivom predsadené okno

Schéma osadenia okna

Veľkosť okna ≤ 2 m2 2 – 10 m2 ≤ 2 m2 2 – 10 m2 ≤ 2 m2 2 – 10 m2

Baumit Okenný a dverový profi l – typ:

Hrúbka izolácie
≤ 16 cm

Basic/ 
Plus/Infi nity/

PurFix*

Basic/ 
Plus/Infi nity/

PurFix*

Basic/ 
Plus/Infi nity/

PurFix*

Basic/ 
Plus/Infi nity/

PurFix*

Basic/ 
Plus/Infi nity/

PurFix*
 Infi nity/PurFix*

≤ 30 cm Basic/Plus/
 Infi nity/PurFix* Infi nity/PurFix* Infi nity/PurFix* Infi nity/PurFix* Infi nity/PurFix* Infi nity/PurFix*

okno stena

ETICS

okno

stena

ETICS okno

stena

ETICS

info  →  Prehľad použitia okenných a dverových dilatačných profi lov pre ETICS

* Profi l typu PurFix je možné použiť až do hrúbky izolantu 40 cm a rozmeru otvoru 15 m2.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Infinity | FensteranschlussProfil Infinity

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.
Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy. 

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Okenný a dverový dilatačný profi l Infi nity 2,5 m 10,25/ks 12,30/ks

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 4,10/bm 4,92/bm 
Predaj možný aj na kusy.
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ETICS PRÍSLUŠENSTVO

Okenný a dverový dilatačný profi l Basic 2,5 m 9,00/ks    10,80/ks 

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 3,60/bm 4,32/bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Basic | FensteranschlussProfil Basic

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke na str. 74.

Okenný a dverový dilatačný profi l 2,4 m 4,08/ks    4,90/ks

Balenie:  50 ks à 2,4 m = 120 bm 1,70/bm    2,04/bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Pre jednoduché objekty bez zvláštnych 
estetických a spracovateľských nárokov.

info  →  Použitie profi lov pre riešenie detailu okna

Podrobné technické informácie nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Rohová výstuž diagonálna 4,50/ks    5,40/ks

Rozmer (A x B x C):  350 × 300 × 200 mm
Balenie:  25 ks  
Predaj možný aj na kusy.

Roletový profi l 2,5 m 13,75/ks    16,50/ks 

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm 5,50/bm 6,60/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Roletový profil | RolladenanschlussProfil

Plastový samolepiaci profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na ukončenie tepelnoizolačného systému pri zvislých vodiacich profiloch vonkajších roliet 
s konštrukciou lícujúcou s plochou fasády.

Baumit Rohová výstuž diagonálna

3D-profil z teplom tvarovanej sklotextilnej výstuže na profesionálne riešenie detailu 
okna v nároží. 
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UKONČOVACIE PROFILY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Ukončovací profi l 2,5 m 2,88/ks    3,45/ks

Hrana: 3 mm 1,15/bm   1,38/bm

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Ukončovací profil | PVC – AbschlussProfil

PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému 
v rovine, v styku s iným konštrukčným systémom (napr. v styku tepelnoizolačný systém – 
omietkový systém). 

Ukončovací profi l pri oplechovaní 2,5 m 13,00/ks    15,60/ks 

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 m 5,20/bm 6,24/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní | BlechanschlussProfil

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa 
na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému.

Nadokenný profi l s odkvapovým nosom 2,5 m 3,75/ks   4,50/ks

Balenie:  40 ks à 2,5 m = 100 bm 1,50/bm   1,80/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Nadokenný profil s odkvapovým nosom 

PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie tepelnoizolačných 
systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.

Ukončovací profi l pre odvetranie striech 2,0 m 6,00/ks    7,20/ks 

Balenie:  25 ks à 2 m = 50 bm 3,00/bm 3,60/bm 
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Ukončovací profil pre odvetranie striech | Baumit DachbelüftungsProfil 
Kunststoff 

Biely plastový profil  s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačných 
systémov pri podhľadoch  striech. Profil slúži na odvetranie podstrešných priestorov medzi 
krokvami. Výška perforovanej  časti slúžiacej na odvetranie je 55 mm. 
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PRÍSLUŠENSTVO K DRÁŽKOVÝM PROFILOM Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ETICS PRÍSLUŠENSTVO

Baumit Drážkový profil

Baumit Drážkový profil je ozdobný fasádny profil slúžiaci na vytvorenie bosážneho žliabku 
(drážky) v tepelnoizolačnom systéme.
Profil sa vyrába z polystyrénu (EPS). Vytvorená drážka je opatrená pružnou jemnozrnnou 
povrchovou úpravou, ktorú stačí len natrieť fasádnou farbou.
Jednotlivé profily sa spájajú pomocou polyuretánového lepidla Baumit Lepiaca hmota 
na šambrány. Spoj profilov sa po ich zlepení upraví stierkovou hmotou Baumit Stierková 
hmota na šambrány TOP.

Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Baumit Lepiaca hmota na šambrány | Baumit PU StoßfugenKleber

Rýchlotuhnúca lepiaca hmota na báze polyuretánu slúži na vzájomné spájanie fasádnych 
ozdobných profilov z EPS. Dodávaná ako súčasť dodávky Baumit Drážkového profilu.

Drážkový profi l  

Tepelná vodivosť: λD = 0,036 W/(m.K)

Rozmer profi lu (D × Š): 200 × 18 cm

Rozmer profi lu (H): 6 – 20 cm

Rozmer drážky (h × š) 15 × 15 mm
 15 × 20 mm
 20 ×  30 mm

Poznámka:
Na vyžiadanie je možné dodať drážkový profi l i v iných rozmeroch, ako aj X-kusy a T-kusy na riešenie detailu križovania drážok.
Maximálna výrobná dĺžka (D) profi lu 250 cm.

Lepiaca hmota na šambrány 13,50/bal.  16,20/bal.

Balenie: 310 ml plastová kartuša

EAN:  9007646310709

Stierková hmota na šambrány TOP 1 kg 7,00/bal. 8,40/bal.

Balenie: 1 kg vedro 7,00/kg 8,40/kg

EAN:  9007646890034

Stierková hmota na šambrány TOP 5 kg 32,50/bal. 39,00/bal.

Balenie: 5 kg vedro 6,50/kg 7,80/kg

EAN:  9007646890041

h
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š

detail

h š

Baumit Stierková hmota na šambrány TOP | Baumit BeschichtungsMasse TOP

Stierková jemnozrnná opravná hmota na fasádne ozdobné profily. Stierková hmota slúži 
aj na estetické uzavretie spojov fasádnych ozdobných profilov. Dodávaná ako súčasť 
dodávky Baumit Drážkového profilu.

nové

nové


