OBNOVA A SANÁCIA

OBNOVA
A SANÁCIA
Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 46

STIERKY PRE OBNOVU FASÁDY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit MultiWhite I Renovačná stierka
Vyrovnávacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu
poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných
systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štrukturovaním vzhľad
bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.




biela
zušľachtená vláknami
dá sa zahladiť ako bežná omietka

MultiWhite 25 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 1,0 kg/m2/mm
cca 8 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
8581570000314

23,00/bal.
920,00/t

27,60/bal.
1.104,00/t

8,88/bal.
355,00/t

10,65/bal.
426,00/t

Baumit VivaRenova I Renovačný štuk
Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších
minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu
vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná
ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné
omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.
Hrúbka omietky: 3 – 7 mm
VivaRenova 25 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:
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cca 4,5 kg/m2/3 mm
cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581570000048

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE OBNOVU FASÁDY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit FillPrimer I Základný náter s vláknami

FillPrimer 25 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade
cca 80 m2/vedro
25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
9004329254138

64,50/bal.
2.580,00/t

77,40/bal.
3.096,00/t

25,00/bal.
5,00/l

30,00/bal.
6,00/l

64,00/bal.
6,40/l

76,80/bal.
7,68/l

OBNOVA A SANÁCIA

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.

Baumit ReClean I Čistiaci prostriedok na fasády
Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok s vysokou schopnosťou rozpúšťať mastnotu
a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedené alebo zriedené s vodou
až do pomeru 1:10.
ReClean 5l
Spotreba:
cca 0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od riedenia
Výdatnosť:
cca 37 – 60 m2/vedro
Balenie:
5 l plastová nádoba
EAN: 9002429270676

Baumit FungoFluid I Protiplesňový náter
Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).
FungoFluid 10 l
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

0,05 – 0,1 l/m2 pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch
100 – 200 m2/plast. nádoba
10 l plastová nádoba
9004329231757

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*
Antipilz – Fasádne omietky – príplatok*
*

0,40/l
200,00/t

0,48/l
240,00/t

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

Myšlienky s budúcnosťou.
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SANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Sanova trasová omietka WTA | SanovaEinlagenTrassputz
Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou
nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo
chránených objektov.
Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie!
Minimálna hrúbka: 20 mm
Sanova trasová omietka WTA 25 kg
Spotreba:
10 – 11 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 1,2 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN:
9004329222397

11,88/bal.
475,00/t

14,25/bal.
570,00/t

19,40/bal.
388,00/m3

23,28/bal.
465,60/m3

17,20/bal.
430,00/t

20,64/bal.
516,00/t

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova omietka L | SanovaPutz L
Vysoko pórovitá sanačná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie,
hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

λ = 0,13 W/(m.K)
Minimálna hrúbka: 30 mm
Sanova omietka L 50 l
Spotreba:
cca 0,2 vreca/m2/cm
Výdatnosť:
cca 1,7 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 cm
Balenie:
50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m3 (cca 850 kg)
EAN:
9004329231016
EAN:
5997430531011
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova omietka S | SanovaPutz S
Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie,
ručné a strojové spracovanie.
Minimálna hrúbka: 20 mm
Sanova omietka S 40 kg
Spotreba:
cca 16 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 1,25 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
8581575203123
EAN:
5997430531042
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.
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SANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Sanova jemná omietka | SanovaFeinPutz
Biela sanačná ručná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná.
Nevhodná pod obklady.

Sanova jemná omietka 40 kg
Spotreba:
cca 5 kg/m2/4 mm
Výdatnosť:
cca 8 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 mm
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
8581575202126
EAN:
5997430531165

15,20/bal.
380,00/t

18,24/bal.
456,00/t

12,60/bal.
315,00/t

15,12/bal.
378,00/t
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Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova prednástrek | SanovaVorspritzer
Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné
a strojové spracovanie.
Zrnitosť: 4 mm
Sanova prednástrek 40 kg
Spotreba:
cca 10 kg/m2 (100 % krytie)
Výdatnosť:
cca 4 m2/vrece (100 % krytie)
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
8581575101122
EAN:
5997430534105
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

info → So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!
Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme
– viac informácií Baumit Info–linka 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Myšlienky s budúcnosťou.
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ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE SYSTÉMY SANOVA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit AntiSulfat I Ochrana proti soliam
Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi)
pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.
AntiSulfat 5 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od obsahu solí v murive
cca 6 – 10 m2/balenie
5 kg plastová nádoba
9004329232266

126,00/bal.
25.200,00/t

151,20/bal.
30.240,00/t

32,25/bal.
1.290,00/t

38,70/bal.
1.548,00/t

152,60/bal.
10,90/l

183,12/bal.
13,08/l

58,50/bal.
11,70/l

70,20/bal.
14,04/l

Baumit Izolačná malta | DichtungsSchlämme
Izolačná malta na báze cementu pre plošnú izoláciu muriva proti zemnej vlhkosti.
Minimálna hrúbka vrstvy: interiér: 3 mm, exteriér: 4 mm
Izolačná malta 25 kg
Spotreba:
cca 3 kg/m2 (náter), cca 5 kg/m2 (stierka)
Výdatnosť:
cca 8 m2/vrece (náter), cca 5 m2/vrece (stierka)
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329222038
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

FASÁDNA FARBA PRE OBNOVU PAMIATOK

Baumit SanovaColor
Vysoko paropriepustný minerálny fasádny náter na báze vodného skla na ochranu
a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok.
Obzvlášť vhodný pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.
Zloženie náteru:

1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 20 % výrobkom
Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 10 % výrobkom
Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom
Baumit SanovaPrimer.
Farebnosť – 492 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life s číslom odtieňa končiacim
číslicou 4 – 9.
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu!

SanovaColor 14 l
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade
cca 40 m2/vedro
14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
9004329247185, 9002429273202, 9002429273059

SanovaColor 5 l
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade
cca 14 m2/vedro
5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
9004329247192, 9002429254225, 9002429254287

info → Príprava podkladu pred nanášaním Baumit SanovaColor
Na spevnenie podkladu a zjednotenie jeho nasiakavosti odporúčame pred nanášaním Baumit SanovaColor použiť ako prípravu podkladu základný náter Baumit SanovaPrimer.
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 32.
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BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE OBNOVU PAMIATOK

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit NHL prednástrek I Baumit NHL Vorspritzer

NHL prednástrek
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 6 kg/m2 (100% krytie)
cca 4 m2/vrece (100% krytie)
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
9004329210844

13,13/bal.
525,00/t

15,75/bal.
630,00/t

13,13/bal.
525,00/t

15,75/bal.
630,00/t

23,60/bal.
590,00/m3

28,32/bal.
708,00/m3

14,25/bal.
570,00/t

17,10/bal.
684,00/t

OBNOVA A SANÁCIA

Bezcementový prednástrek na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL
omietok na minerálny podklad. Zrnitosť 4 mm.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky
cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Baumit NHL ručná omietka I Baumit NHL HandPutz
Bezcementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 4 mm.
Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.
NHL ručná omietka 25 kg
Spotreba:
cca 16 kg/m2/1 cm hrúbky
Výdatnosť:
cca 1,6 m2/vrece pri hrúbke 1 cm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329210837

Baumit NHL termo omietka I Baumit NHL ThermoPutz
Bezcementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 2 mm.
λ = 0,086 W/(m.K)
NHL termo omietka 40 l
Spotreba:
cca 0,25 vrece/m2/1 cm hrúbky
Výdatnosť:
cca 1 m2/vrece pri hrúbke 4 cm
Balenie:
40 l, 1 paleta = 50 vriec = 2 m3
EAN:
9004329210875

Baumit NHL strojová omietka I Baumit NHL MaschinenPutz
Bezcementová strojová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 2 mm. Súčasť špeciálnych
bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.
NHL strojová omietka 25 kg
Spotreba:
cca 14 kg/m2/1 cm hrúbky
Výdatnosť:
cca 1,8 m2/vrece pri hrúbke 1 cm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329210820

rozbaľovanie paliet → Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Myšlienky s budúcnosťou.
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HISTORICKÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit NHL jemná omietka I Baumit NHL FeinPutz
Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových
omietkových systémov Baumit NHL.
NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 1 mm
Spotreba:
cca 5 kg/m2/4 mm hrúbky
Výdatnosť:
cca 5 m2/vrece pri hrúbke 4 mm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329210806

17,13/bal.
685,00/t

20,56/bal.
822,00/t

NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 0,6 mm
Spotreba:
cca 5 kg/m2/4 mm hrúbky
Výdatnosť:
cca 5 m2/vrece pri hrúbke 4 mm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329210868

19,00/bal.
760,00/t

22,80/bal.
912,00/t

20,13/bal.
805,00/t

24,15/bal.
966,00/t

19,63/bal.
785,00/t

23,55/bal.
942,00/t

18,50/bal.
740,00/t

22,20/bal.
888,00/t

Baumit NHL stierka I Baumit NHL Spachtel
Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy napr. na Baumit NHL
termo omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.
NHL stierka 25 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 3,6 kg/m2/3 mm hrúbky
cca 7 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
9004329210882

Baumit NHL glet I Baumit NHL Glätte
Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL, na dosiahnutie hladkého povrchu
napr. na Baumit NHL jemnej omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových
systémov Baumit NHL.
NHL glet 20 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 3,5 kg/m2/3 mm hrúbky
cca 6 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm
20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
9004329210912

Baumit NHL 3,5 I Prírodné hydraulické spojivo
Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým
vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1.
NHL 3,5 25 kg
Balenie:
EAN:

25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg
9004329210905

info → Dodacie podmienky výrobkov Baumit NHL
Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit NHL po dohode s oddelením odbytu!
rozbaľovanie paliet → Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.
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SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit BetoProtect | Antikorózny náter

BetoProtect 2 kg
Spotreba:
Výdatnosť:
Balenie:
EAN:

cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch
cca 10 bm výstuže / vedro pri dvoch náteroch
2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg
9004329240889

12,70/bal.
6.350,00/t

15,24/bal.
7.620,00/t

31,25/bal.
1.250,00/t

37,50/bal.
1.500,00/t

15,90/bal.
530,00/t

19,08/bal.
636,00/t

25,00/bal.
1.000,00/t

30,00/bal.
1.200,00/t

OBNOVA A SANÁCIA

Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii.

Baumit BetoHaft | Adhézny mostík
Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu, na zabezpečenie prídržnosti
reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysprávkach zvislých
a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.
Baumit BetoHaft 25 kg
Spotreba:
cca 1,5 – 3 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm,
v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy
Výdatnosť:
8,3 – 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti
vyspravovanej plochy
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329240810

Baumit BetoFill | Sanačná malta
Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií
a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií,
hrúbka 10 – 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Baumit BetoFill 30 kg
Spotreba:
cca 2 kg/m2/1mm hrúbky
Výdatnosť:
cca 1,5 m2/bal pri hrúbke vrstvy 1 cm
Balenie:
30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg
EAN:
9004329240827

Baumit BetoFinish I Betónová stierka
Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do
hrúbky 5 mm, odolná voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca,
s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch.
Na vonkajšie a vnútorné použitie.
Baumit BetoFinish 25 kg
Spotreba:
cca 1,5 kg/m2/1 mm
Výdatnosť:
cca 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329240797

info → Dodacie podmienky výrobkov Baumit Beto
Dodacie lehoty výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu.
rozbaľovanie paliet → Všetky výrobky Baumit Beto, uvedené na str. 81 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Myšlienky s budúcnosťou.
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