STAVBA A ZÁHRADA

ZÁHRADY
A SPEVNENÉ
PLOCHY
Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 82

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Cena v eur bez DPH

Cena v eur s DPH

Baumit Drenážny betón | DrainBeton
Silne vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 určený na prípravu podkladu
pred položením dlažobných kameňov alebo dosiek, vhodný aj na vyplnenie pracovných jám,
výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod. Obzvlášť vhodný na zamedzenie porúch
vplyvom sadania podkladu, alebo na betónovanie okapových chodníkov okolo zavlhnutého
muriva.
Zrnitosť: 8 mm
Drenážny betón 40 kg
Spotreba:
cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 0,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 10 cm
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
9004329221543

6,80/bal.
170,00/t

8,16/bal.
204,00/t

Drenážny betón silo
Spotreba:
cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 5 m2/t pri hrúbke vrstvy 10 cm
Balenie:
Silo

175,00/t

210,00/t

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.
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SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Drenážna malta | PflasterDrainmörtel GK4
Vodopriepustná maltová zmes triedy pevnosti C16/20 určená na prípravu maltového lôžka
pre uloženie dlažobných kameňov alebo dosiek na vhodnom podklade vo vnútornych aj
vonkajších priestoroch. Používa sa tiež na osadenie cestných obrubníkov.
Zrnitosť: 4 mm
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Drenážna malta 40 kg
Spotreba:
cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 0,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 4 cm
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
9004329221628

7,52/bal.
188,00/t

9,02/bal.
225,60/t

Drenážna malta silo
Spotreba:
cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť:
cca 12,5 m2/t pri hrúbke vrstvy 4 cm
Balenie:
Silo

193,00/t

231,60/t

15,88/bal.
635,00/t

19,05/bal.
762,00/t

9,38/bal.
375,00/t

11,25/bal.
450,00/t

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit Lepiaca malta na kameň | SteinKleber
Strednovrstvová malta triedy pevnosti C12/15 s obsahom trasu na osadzovanie, kladenie
a pačokovanie dlažobných prvkov z prírodného kameňa a betónu.
Hrúbka lôžka 5 – 20 mm.
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Lepiaca malta na kameň 25 kg
Spotreba:
6 – 10 kg/m2/10 mm
Výdatnosť:
2,5 – 4 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 10 mm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:
9004329221758
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit Murovacia malta na kameň plus | SteinMörtel plus
SPEVNENÉ PLOCHY

Mrazuvzdorná betónová zmes triedy C16/20 bez rizika tvorby vápenných výkvetov,
odolná voči pôsobeniu síranov, chlóru a solí, ako podkladový betón, resp. dlažobné lôžko
pre dlažbu z prírodného kameňa v interéri a v exteriéri alebo na murovanie prírodného
kameňa.
Obzvlášť vhodná pre vytváranie záhradných jazierok a biotopov.
Zrnitosť: 4 mm
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Lepiaca malta na kameň plus 25 kg
Spotreba:
cca 18 – 20 kg/m2/1 cm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg
EAN:
9004329221772
rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.
Myšlienky s budúcnosťou.
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SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Škárovacia malta | PflasterFugenmörtel
Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30
na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry
od 5 – 30 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam.
Zrnitosť: 2 mm
Škárovacia malta 25 kg
Spotreba:
dlažobné kocky: 2 – 4 kg/m2/cm
dlažobné platne: cca 1 kg/m2/cm
(v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)
Výdatnosť:
cca. 14,0 l malty/vrece
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg
EAN:
9004329221680

8,20/bal.
328,00/t

9,84/bal.
393,60/t

10,30/bal.
412,00/t

12,36/bal.
494,40/t

118,50/bal.
4.740,00/t

142,20/bal.
5.688,00/t

Baumit Škárovacia malta jemná | PflasterFugenmörtel Fein
Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30
na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry
od 3 – 10 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam.
Zrnitosť: 0,6 mm

NO

VÉ

Škárovacia malta jemná 25 kg
Spotreba:
dlažobné kocky: 2 – 4 kg/m2/cm
dlažobné platne: cca 1 kg/m2/cm
(v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)
Výdatnosť:
cca. 15,5 l malty/vrece
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 350 kg
EAN:
9004329221673

Baumit Škárovacia hmota Quarz | FertigFuge
Hotová škárovacia zmes na báze kremičitého piesku so živičným spojivom na škárovanie
všetkých typov dlažobných prvkov v exteriéri. Paropriepustná, mrazuvzdorná, odolná voči
posypovej soli, vhodná pre plochy s ľahkým dopravným zaťažením (súkromné príjazdové
plochy pre osobné autá, chodníky, terasy a pod.) Tvrdne pod vplyvom vzdušnej vlhkosti.
Minimálna šírka škáry 5 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.
Farebnosť:

Schiefer

Travertin

Drenážna škárovacia malta Quarz 25 kg
Spotreba:
Dlažobné kocky: 6 – 12 kg/m2 pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm
Dlažobné platne: 1,8 – 4,5 kg/m2 pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm
Výdatnosť:
Dlažobné kocky: 2 – 4 m2/vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm
Dlažobné platne: 6 – 13 m2/vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN:
9004329221819 – odtieň Schiefer
9004329221833 – odtieň Travertin

rozbaľovanie paliet → Výrobky Baumit Škárovacia malta a Baumit Škárovacia malta jemná je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok
– viac informácií str. 133.

Upozornenie: Dodacie lehoty výrobkov uvedených na tejto strane po dohode s oddelením odbytu.
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VÝROBKY PRE INŽINIERSKE STAVBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Torkret S/U
Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo
tuhnúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné
prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1,
J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.
Výrobky:
Torkret S/U C20/25, J1 – zrnitosť 4 mm, 8 mm
Torkret S/U C25/30, J2 – zrnitosť 4 mm, 8 mm
Torkret S/U C25/30, J3 – zrnitosť 8 mm
Torkret S/U 40 kg
Balenie:
40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN:
8581578103123

7,44/bal.
186,00/t

8,93/bal.
223,20/t

Torkret S/U silo
Balenie:

190,00/t

228,00/t

Tiwo MIB, typ 1 silo
Balenie:
Silo

165,00/t

198,00/t

Tiwo MIB, typ 2 – 4 silo
Balenie:
Silo

145,00/t

174,00/t

215,00/t

258,00/t

165,00/t

198,00/t

Silo

Baumit Tiwo MIB
Priemyselne vyrábaná suchá zmes na jednofázové tesniace štrbinové steny. Pevnosť v tlaku
po 28 dňoch ≥ 0,5 MPa, koeficient vodopriepustnosti po 28 dňoch ≤ 1.10-9 m/s.
K dispozícii typ 1 – 5.

Baumit TiwoFill H
Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých
priestorov a odvodňovacích priekop. Pevnosť v tlaku po 7 dňoch ≥ 0,5 MPa, po 28 dňoch
≥ 2 MPa, po 90 dňoch ≥ 3 MPa.

Silo

SPEVNENÉ PLOCHY

TiwoFill H silo
Balenie:

Baumit TiwoFill HF
Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých
priestorov a odvodňovacích priekop, s rýchlym nábehom počiatočných pevností.
Pevnosť v tlaku po 3 dňoch ≥ 1 MPa, po 7 dňoch ≥ 2 MPa, po 28 dňoch ≥ 3 MPa,
po 90 dňoch ≥ 3,5 MPa.
TiwoFill HF silo
Balenie:

Silo

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.
Myšlienky s budúcnosťou.
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