Baumit
Tynki i gładzie

Szybkość
i niezawodność

■■ doskonałe parametry techniczne
■■ szeroki zakres zastosowań
■■ wyjątkowa jakość powierzchni
Pomysły z przyszłością.

Tynki
i gładzie

Tynki wewnętrzne

Nie taka ściana straszna… Jak się ją otynkuje
Spełniają kilka istotnych funkcji. Chronią przed ogniem, szkodliwym działaniem wilgoci, gwarantują
przyjazny mikroklimat, a także wpływają na estetykę naszych wnętrz. Można je stosować jako
podłoże do dalszego wykańczania, np. malowania, tapetowania czy okładania płytkami, bądź jako
ostateczną warstwę wierzchnią. Dobranie właściwych zapraw tynkarskich, a potem prawidłowe ich
zastosowanie to spore wyzwanie.
Tynki mogą być wykonywane ręcznie lub – coraz częściej –
zwłaszcza na dużych powierzchniach, maszynowo. Fabrycznie
przygotowane mieszanki Baumit przeznaczone do nakładania
maszynowego, pozwolą uzyskać równe powierzchnie, gotowe do
dalszej dekoracji. Tynkowanie ścian wewnętrznych to integralny
element prac, zarówno przy budowie, jak i generalnym remoncie
domu czy mieszkania. Obecnie przy prowadzeniu wewnętrznych
prac wykończeniowych w budownictwie, w przeważającej mierze
stosowane są tynki gipsowe i cementowo-wapienne.

Jak wybrać odpowiedni?
Rodzaj tynku dobiera się w zależności od wymagań i właściwości
podłoża. W pomieszczeniach suchych, jak np. salon czy sypialnia stosuje się najczęściej tynki gipsowe. Mogą być one nakładane zarówno
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na beton komórkowy, pustaki czy cegłę. Ich największą zaletą jest
fakt, że są jednowarstwowe, łatwe i szybkie w wykonaniu i posiadają naturalnie gładką powierzchnię, która w przypadku uszkodzenia
może być łatwo i miejscowo naprawiona. Ściany otynkowane tynkiem
gipsowym, dzięki naturalnym właściwościom spoiwa gipsowego, są
ciepłe i regulują wilgotność pomieszczeń, a co za tym idzie, w całym
domu panuje przyjazny człowiekowi mikroklimat. Lekki tynk gipsowy
Baumit Ratio Glatt L oprócz tego, że daje efekt naturalnie gładkiej
powierzchni, jest bardzo wydajny i szczególnie rekomendowany do
tynkowania dużych powierzchni jako gotowy podkład pod malowanie.
Z kolei tynk gipsowy o podwyższonej twardości powierzchni (udarności) Baumit Ratio Power rekomendowany jest w pomieszaniach,
w których ściany narażone są na uszkodzenia. Z kolei w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, jak np. łazienka, pralnia, czy piwnica,
lepiej zdają egzamin cementowo-wapienne (np. Baumit MPI 25). Doskonale sprawdzają się jako podkład pod płytki i tapety.

Tynki maszynowe

Jakie ziarno – taka struktura
Wybierając tynk do konkretnego pomieszczenia, warto zwrócić
także uwagę na uziarnienie tynku, które decyduje o efekcie końcowym, jaki chcemy uzyskać. Jeśli zależy nam na powierzchni
zatartej prawie na gładko, idealnym rozwiązaniem będzie Baumit
MPI 25 Fine, który umożliwi uzyskanie równej, drobnoziarnistej
powłoki przeznaczonej do dalszego wykończenia. W przypadku,
gdy oprócz najbardziej gładkiej, drobnoziarnistej powierzchni dodatkowo zależy nam na najlepszej wydajności tynku, zapewni to
lekki tynk cementowo-wapienny Baumit MPI 25 L, który zawiera
lekki wypełniacz – perlit. Z kolei tynk Baumit MPI 25 przeznaczony
jest do wykonywania tynku zacieranego. W sytuacji, kiedy zależy
nam na czasie, idealnie sprawdzą się szybkowiążące tynki Baumit:
podstawowy MPI 30 Speed i jego drobnoziarnista i lekka odmiana
Baumit MPI 30 L, których główną zaletą jest pozostający pod całkowitą kontrolą tynkarza, odpowiednio krótki czas wykonania. Z kolei, wspomniany wcześniej tynk gipsowy maszynowy, np. Baumit
Ratio Glatt umożliwi wykonanie naturalnie gładkiej powierzchni
wysokiej jakości.

Gruntowanie to podstawa
Każde dzieło potrzebuje solidnej bazy. Niezależnie więc od tego, czy
będziemy nakładać tynk ręczny czy maszynowy, w pierwszej kolejności musimy przygotować podłoże pod tynkowanie. Niezwykle istotne

jest by było ono suche, nośne, nieprzemarznięte, wolne od kurzu
i innych zanieczyszczeń, mogących osłabić przyczepność. Aby uzyskać optymalne rezultaty tynkowania, zapewnić trwałość położonych
tynków i zapobiec ich odpadaniu w przyszłości, powierzchnię ściany
należy najpierw dokładnie oczyścić - usunąć odpadający tynk, farbę czy tapetę – a następnie starannie zagruntować i pozostawić do
wyschnięcia. Do zwartych, gładkich, mało nasiąkliwych powierzchni
betonowych preferowany jest grunt zwiększający przyczepność. Natomiast, gdy w grę wchodzą podłoża porowate, silnie chłonne, np. beton komórkowy czy cegła, najwłaściwsza będzie emulsja wyrównująca chłonność i poprawiająca przyczepność.
Tynki maszynowe Baumit
– nagrodzone
Baumit otrzymał tytuł Brązowa
Budowlana Marka Roku 2016
w kategorii Tynki Maszynowe
Wewnętrzne za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku
materiałów budowlanych. Tytuł
przyznany został na podstawie
ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych.
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Park badawczy Baumit Viva

Jedyny taki projekt
– park badawczy Baumit Viva
Zaprojektowanie budynku energooszczędnego i ekologicznego, lecz także zdrowego dla ludzi jest dziś wyzwaniem. Dlatego
w 2015 r. firma Baumit zainicjowała projekt, w ramach którego
powstał największy park badawczy materiałów budowlanych
w Europie – Baumit Viva. Tworzy go 10 eksperymentalnych domów wybudowanych w różnych technologiach na terenie przylegającym do nowego Centrum Innowacji Baumit w Wopfing
(Austria). Na wszystkie obiekty działają takie same warunki klimatyczne. Wspólna dla wszystkich jest również wartość współczynnika przenikania ciepła. W domach symuluje się ich użytkową eksploatację – możliwe jest m.in. odpowiadające zwyczajom
mieszkańców wietrzenie oraz generowanie wilgoci, jaka unosi się
standardowo w powietrzu w wyniku pocenia się lub korzystania
z natrysku. 33 sondy pomiarowe zainstalowane w każdym obiekcie przez całą dobę rejestrują różne wielkości fizyczne. Niezależni partnerzy zaproszeni do tego przełomowego projektu, po raz
pierwszy przeprowadzają porównywalne, szczegółowe badania
charakterystyk poszczególnych rozwiązań na jakość powietrza
w pomieszczeniach. Stworzony w ten sposób system badań pozwoli stwierdzić, które z zastosowanych rozwiązań materiałowych
są najlepsze dla zdrowia i samopoczucia.
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Tynkowanie ma znaczenie!
Jak donoszą pierwsze wyniki badań w parku Baumit Viva – tynki wewnętrzne mają znaczący wkład w zdolność zachowania
właściwości klimatycznych w danym pomieszczeniu już poprzez
cienką warstwę ok. 1,5 cm. – Wynik ten ukazuje wyraźnie jak
duży wpływ na klimat pomieszczeń, a co za tym idzie na zdrowie jego mieszkańców, ma zastosowanie tynków wewnętrznych
zarówno w nowych budowlach, jak i w ramach remontu starych
wnętrz – podsumowuje dr Jürgen Lorenz, kierownik B&R w firmie
Baumit Wopfinger.

Tynki maszynowe

System silosowy Baumit
System silosowy made by Baumit
Wymagania Inwestorów odnośnie czasu i jakości wykonywania zakontraktowanych
prac budowlanych stale rosną. Szansą dla Wykonawców, by spełnić te oczekiwania
i nie pozostać w tyle za konkurencją, staje się nowoczesna technika silosowa,
która stwarza możliwość znacznej mechanizacji procesu budowlanego.
System silosowy to rozwiązanie alternatywne dla sprzedaży materiałów konfekcjonowanych w workach czy składowanych na paletach, które przekłada się na realne oszczędności dla Inwestorów i ułatwia pracę Wykonawcom. Krótko mówiąc, jest to system
dystrybucji suchych mieszanek budowlanych w opakowaniach
zwrotnych wielokrotnego użycia, zwanych silosami. Taką formę
sprzedaży wymusza rynek inwestycyjny – znaczne zapotrzebowanie na określony typ materiału sprawia, że korzystniej jest go
zamawiać w ilościach masowych.
Technologia silosowa posiada tak wiele zalet mających nadrzędne znaczenie w nowoczesnym budownictwie, że zastosowanie
silosów w dostawach suchych mieszanek cieszy się coraz większym zainteresowaniem, stając się standardem przy obsłudze
dużych inwestycji. Jednym z nielicznych producentów na krajowym rynku zapewniającym Klientowi pełną obsługę logistyczną
w zakresie dystrybucji suchych mieszanek do maszynowego
przygotowania i nakładania jest firma Baumit. I choć opłacalność dystrybucji mieszanek budowlanych w silosach transportowych uzależniona jest przede wszystkim od odległości budowy
od zakładu produkcyjnego i przyjmuje się, że nie powinna ona
przekraczać 150 km, Baumit nie ogranicza swojej działalności
w zakresie logistyki silosowej do powyższego promienia od fabryki. Poprzez wykorzystanie sieci regionalnych placów do składowania silosów, obsługuje budowy na terenie całego kraju.
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Tynki maszynowe gipsowe
Przepis na gładkie ściany
Powszechnie stosowane, gipsowe tynki wewnętrzne
zapewniają możliwość tworzenia estetycznych
i dekoracyjnych form architektonicznych, zabezpieczają
elementy budowli przed ogniem, a także pomagają
zapewnić we wnętrzach odpowiedni mikroklimat.
Dodatkowo ich łatwe i szybkie, jednowarstwowe
wykonanie jest często elementem decydującym
o wyborze gipsowych wypraw tynkarskich. Dzięki
naturalnej gładkości tynków gipsowych, uzyskana
przy ich użyciu powierzchnia jest przyjemna w dotyku,
a otynkowane pomieszczenia są ciepłe i przytulne.
Tego typu tynki najlepiej sprawdzą się w przypadku
konieczności wyrównywania dużych krzywizn powierzchni
murowanych. Tynki i gładzie gipsowe poleca się głównie
do pomieszczeń suchych, takich jak salon czy sypialnia.

■■ gładkie
■■ ekonomiczne
■■ łatwe i szybkie w wykonaniu
Gips – niezastąpiona ochrona ścian

Tynki gipsowe to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Nakłada się je techniką jednowarstwową, są łatwe do wygładzania, wydajne i szybkoschnące. Można je stosować do wykonywania wypraw tynkarskich wyłącznie
wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych o wilgotności nieprzekraczającej 70%. Prawidłowo wykonany tynk gipsowy odznacza się naturalną gładkością
powierzchni i po wyschnięciu nadaje się bezpośrednio do malowania. Jest on
określany terminem „tynku ciepłego”, gdyż charakteryzuje się bardzo niskim
współczynnikiem przewodzenia ciepła. Dzięki dobrej izolacyjności termicznej
ma dodatkowy wpływ na oszczędność energii cieplnej w mieszkaniu. Znaczna
porowatość wewnętrzna tynku gipsowego zapewnia dyfuzję pary wodnej i tworzy
przyjemny mikroklimat we wnętrzach.

Zwiększona odporność na uszkodzenia
Tynk gipsowy Baumit Ratio Power został opracowany do stosowania wszędzie tam, gdzie ma znaczenie zwiększona twardość powierzchni, czyli
w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele, szkoły, szpitale czy biura, szczególnie w korytarzach i klatkach schodowych – miejscach, w których
występuje większe ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Baumit Ratio Power
można nakładać maszynowo, a także ręcznie. Zakres stosowania obejmuje budownictwo mieszkaniowe.
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Tynki maszynowe gipsowe

DOBRY

LEPSZY

NAJLEPSZY

Baumit Ratio Glatt

Baumit Ratio Power

Baumit Ratio Glatt L

Wysokowydajny – ok. 20% bardziej
wydajny tynk.

Wysoka jakość tynków – łatwa do
uzyskania, gładka i równa powierzchnia
ścian.

Odporny na uszkodzenia – zwiększona
twardość i wytrzymałość powierzchni.

Najlżejszy i najłatwiejszy w obróbce
– ułatwia tynkowanie dużych powierzchni ścian i sufitów.

Wysoka jakość tynków – łatwa do
uzyskania, gładka i równa powierzchnia
ścian.

Wysoka jakość tynków – łatwa do
uzyskania, gładka i równa powierzchnia
ścian.
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Tynki maszynowe gipsowe
Baumit Ratio Glatt L

Tynk gipsowy maszynowy lekki
Fabrycznie przygotowana, sucha, lekka mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką, dużą wydajnością oraz w efekcie gładką, wysokiej jakości powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem
tynkarskim).

■■ gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie
■■ bardzo wydajny
■■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny

Baumit Ratio Power

Tynk gipsowy maszynowy o zwiększonej twardości powierzchni
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką oraz
w efekcie gładką powierzchnią o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych o zwiększonej twardości powierzchni wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ odporny na uszkodzenia
■■ łatwy i szybki w obróbce
■■ naturalnie gładki

Baumit Ratio Glatt

Tynk gipsowy maszynowy
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką oraz
w efekcie gładką powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych
wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ gładki tynk pod malowanie i tapetowanie
■■ wydajny
■■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny
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Przygotowanie podłoża
Baumit BetonKontakt

Podkład wzmacniający przyczepność tynków gipsowych do betonu
Preparat gruntujący z dodatkiem piasku kwarcowego. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności
tynków gipsowych do powierzchni betonowych wewnątrz budynków.
Uwaga! Nie rozcieńczać.

■■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja
■■ do stosowania na podłoża niechłonne
■■ zapewnia wysoką przyczepność tynku

Baumit Gypsum Primer Plus

Podkład gruntujący pod tynki gipsowe Plus
Wodorozcieńczalny koncentrat do stosowania na bardzo silnie lub nierówno chłonące podłoża pod tynki gipsowe. Przeznaczony do gruntowania ścian z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych), płyt cementowo-wiórowych itp. wewnątrz budynków.
Uwaga! Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża, rozcieńczać wodą w stosunku od 1:2 do 1:5.

■■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja
■■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
■■ poprawia obróbkę i przyczepność tynku

Baumit Gypsum Primer

Podkład gruntujący pod tynki gipsowe
Wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonące podłoża pod tynki gipsowe.
Przeznaczony do gruntowania ścian z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych
(silikatowych) itp. wewnątrz budynków.
Uwaga! Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża rozcieńczać wodą w stosunku od 1:2 do 1:3.

■■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja
■■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
■■ poprawia obróbkę i przyczepność tynku
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Tynki maszynowe
cementowo-wapienne

Uniwersalna tradycja
Tynki cementowo-wapienne to najpopularniejszy wybór podczas prac remontowych związanych
z wykańczaniem ścian wewnętrznych. Mogą one być finalnym wykończeniem powierzchni
ścian lub podłożem do wykonania kolejnych wypraw, takich jak np. gładzie czy szpachle.

■■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
■■ wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
■■ szeroki wybór produktów
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Idealne rozwiązanie

Gdy liczy się szybkość

Tradycyjne tynki cementowo-wapienne bardzo dobrze sprawdzą
się w sytuacji, gdy zależy nam na wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wybór tego rodzaju tynków to idealne rozwiązanie w piwnicach, garażach czy klatkach schodowych, ale
także w innych pomieszczeniach mieszkalnych. Tynki cementowo-wapienne można stosować więc wszędzie – zarówno wewnątrz,
we wszystkich rodzajach pomieszczeń, jak i na elewacjach, które
nie wymagają ocieplenia. Tradycyjne tynki są także idealnym podłożem w przypadku montażu wszelkich okładzin. Tynki cementowo-wapienne Baumit to uniwersalne rozwiązanie na Twojej budowie. Idealnie sprawdzają się na wszystkich podłożach mineralnych
oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Produkty
dostępne są w workach oraz luzem – w technologii silosowej.

Specjaliści Baumit z myślą o wszystkich, którzy cenią swój
czas, stworzyli szybkowiążące mieszanki Speed. Innowacyjna
receptura gwarantuje krótszy czas realizacji prac tynkarskich
oraz najwyższą jakość wykonywanych powierzchni. Rodzina
tynków maszynowych szybkowiążących to cementowo-wapienny tynk Baumit MPI 30 Speed oraz jego lekka odsłona Baumit
MPI 30 L Speed – doskonałe w sytuacjach, gdy zależy nam na
wydajności i gładkości powierzchni. Stosując tynki maszynowe
Baumit Speed, przeprowadzenie procesu tynkowania, począwszy
od narzucenia do uzyskania gotowej, zatartej powierzchni tynku,
staje się możliwe w ok. 2 godziny – niezależnie od rodzaju i chłonności podłoża, grubości warstwy tynku i panujących temperatur.

Tynki maszynowe

DOBRY

LEPSZY

NAJLEPSZY

Baumit MPI 25

Baumit MPI 25 L

Baumit MPI 30 Speed

Szybkowiążący – wykonanie tynku
w ok. 2 godz.

Uniwersalny – na wszystkie podłoża
mineralne oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Wysokowydajny – min. 20% bardziej
wydajny oraz lżejszy i łatwiejszy w obróbce.

Łatwo przewidywalny – niewrażliwy
na rodzaj podłoża i temperaturę.

Uniwersalny – na wszystkie podłoża
mineralne oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Uniwersalny – na wszystkie podłoża
mineralne oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
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Tynki cementowo-wapienne
wewnętrzne

Baumit MPI 30 Speed

Szybkowiążący tynk cementowo-wapienny wewnętrzny
Fabrycznie przygotowana, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą
wydajnością i szybkością wiązania, a w efekcie wysokiej jakości, jednorodnie zatartą oraz drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (agregatem tynkarskim).
Czas obróbki: ok. 2 godz.

■■ wykonanie tynku w 2-3 godziny
■■ wysoce wydajny: bardzo plastyczny, łatwo urabialny
■■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Baumit MPI 30 L Speed

Szybkowiążący tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki
Fabrycznie przygotowana, lekka, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się
dużą wydajnością i szybkością wiązania, a w efekcie paroprzepuszczalną, najwyższej jakości, jednorodnie zatartą, drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania
jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych lekkich wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej
i maszynowej (agregatem tynkarskim). Czas obróbki: ok. 2 godz.

■■ wykonanie tynku w 2-3 godziny
■■ wysoce wydajny: bardzo plastyczny, łatwo urabialny
■■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni
12

Tynki maszynowe

Baumit MPI 25

Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą plastycznością,
a w efekcie drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ plastyczny i łatwo urabialny
■■ jednowarstwowy
■■ drobnoziarnista powierzchnia

Baumit MPI 25 L

Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki
Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością.
Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych lekkich, wewnątrz
budynków. Po nałożeniu tworzy drobnoziarnistą strukturę powierzchni ścian i sufitów. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ idealna powierzchnia pod malowanie
■■ drobnoziarnisty
■■ reguluje klimat pomieszczenia

Baumit MPI 25 Fine

Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny gładki
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, wysoką wytrzymałością i plastycznością. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ gładka powierzchnia
■■ wysoka przyczepność i wytrzymałość
■■ bardzo dobra obróbka
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Przygotowanie podłoża i montaż

Baumit BetonPrimer

Podkład wzmacniający przyczepność tynków cem.-wap. do betonu
Płynny mostek sczepny w postaci gruntu, z dodatkiem piasku kwarcowego. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków cementowo-wapiennych do podłoży betonowych wewnątrz budynków. Ułatwia obróbkę i zmniejsza ryzyko bąblowania świeżego tynku.
Uwaga! Nie rozcieńczać.

■■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja
■■ do stosowania na podłoża niechłonne
■■ zapewnia wysoką przyczepność tynku

Baumit VorSpritzer

Obrzutka wstępna cementowa
Cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki cementowe
i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej
i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

■■ wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność
■■ ujednolica tynkowane podłoże
■■ polepsza aplikację i obróbkę tynku

Baumit SpeedFix

Zaprawa montażowa
Fabrycznie przygotowana, szybkowiążąca (ok. 30 min) zaprawa montażowa. Przeznaczona do osadzania rurek instalacyjnych, przewodów elektrycznych, puszek podtynkowych, jak również do montowania
narożników, profili i listew tynkarskich przy tynkach cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz
budynków.

■■ szybki montaż listew, narożników i profili
■■ wysoka wytrzymałość
■■ wodo- i mrozoodporna
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Tynki maszynowe

Tynki cementowo-wapienne
zewnętrzne
Baumit MPA 35

Tynk cementowo-wapienny zewnętrzny
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków cementowo-wapiennych na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny
■■ mrozoodporny
■■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Baumit MVR Uni

Tynk cementowo-wapienny lekki
Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha, na bazie białego cementu mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji
ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana do betonu komórkowego.

■■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny
■■ na bazie białego cementu
■■ bardzo wydajny

Baumit LL 66 Plus

Tynk wapienno-cementowy
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).
Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

■■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
■■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
■■ przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne
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Tynki ręczne

Efektywny sposób na wysokiej jakości powierzchnie
Nad specyfiką branży budowlanej można rozwodzić się właściwie bez końca. Jest jednak
jedna cecha, bez której jakakolwiek analiza byłaby niepełna – łączenie tradycyjnych rozwiązań
z nowoczesnymi. Idealnym przykładem jest fakt, że mimo ogromnego postępu technologicznego,
jaki się w niej dokonał, w wielu przypadkach ręczne wykonywanie prac wciąż daje najlepsze
rezultaty. Dlatego w portfolio wiodących marek, do których należy Baumit, nie może zabraknąć
produktów do użytku manualnego.
Renowacje starych sufitów i ścian, remonty w trudno dostępnych
miejscach czy prace budowlane prowadzone na niewielkich powierzchniach, należą do najczęściej spotykanych sytuacji, w których najbardziej efektywnym sposobem ich realizacji są tzw. roboty ręczne, które są wygodne z wielu powodów. Po pierwsze,
na niewielkich powierzchniach zazwyczaj nie ma możliwości
wykorzystania maszyn. Po drugie, remonty często robi się w pomieszczeniach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie innych, które są użytkowane. W takiej sytuacji ważne jest, by prace
renowacyjne przebiegały możliwie jak najciszej, co jest w stanie
zapewnić ich manualne wykonywanie. Oprócz tego, w przypadku
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małych powierzchni, jest to metoda najbardziej opłacalna i mogą
się nią z powodzeniem posługiwać nie tylko profesjonaliści, lecz
także domowi majsterkowicze. Ponadto, osiągane w ten sposób
rezultaty są estetyczne i trwałe, a same prace mogą postępować sprawnie i zręcznie, nawet w przypadku niedoświadczonych
majsterkowiczów (pod warunkiem, że wykonuje się je z użyciem
materiałów i narzędzi odpowiednio wysokiej jakości). Takie produkty w swojej ofercie posiada marka Baumit – do najchętniej
wybieranych należą tynki gipsowe ręczne Baumit Uno Gold
i Baumit Uno Red oraz zaprawa tynkarska Baumit Manu All.

Tynki ręczne

Baumit Uno Red

Tynk gipsowy ręczny o podwyższonej przyczepności
Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha, gipsowa zaprawa tynkarska. Charakteryzuje się podwyższoną
przyczepnością, łatwością podczas aplikacji, wydajnością, elastycznością, a w efekcie bardzo gładką
powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania lekkich tynków gipsowych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej. Polecana na wszystkie trudne, np. betonowe oraz pozostałe mineralne podłoża budowlane.

■■ lekki i bardzo wydajny
■■ podwyższona przyczepność
■■ efekt gładkiej powierzchni
Baumit Uno Gold

Tynk gipsowy ręczny
Fabrycznie przygotowana, sucha, gipsowa zaprawa tynkarska. Charakteryzuje ją łatwość podczas obróbki, wydajność, elastyczność, a w efekcie gładka powierzchnia. Przeznaczona do wykonywania ręcznych tynków gipsowych (na wszystkie mineralne podłoża budowlane) wewnątrz budynków. Do aplikacji
ręcznej.

■■ efekt gładkiej powierzchni
■■ wydajny i łatwy w użyciu
■■ jednowarstwowy
Baumit Manu All

Zaprawa tynkarska
Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa w użyciu. Zastępuje mieszanie cementu, wapna i piasku. Przeznaczona do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.

■■ łatwe i szybkie przygotowanie
■■ do prac remontowych
■■ zastępuje cement, wapno i piasek
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Produkty wapienne

Produkty wapienne w służbie zdrowia
Tynki maszynowe Baumit, zarówno gipsowe, jak i cementowo-wapienne, posiadają właściwości
regulowania klimatu we wnętrzach. Produkty Klima, będące najnowszym rozwiązaniem oferowanym
przez firmę Baumit, opracowane zostały z myślą o najbardziej wymagających Inwestorach,
pragnących otrzymać produkt zaawansowany technologicznie, o najlepszych parametrach
pozwalających oddychać zdrowszym powietrzem we własnych czterech ścianach.

■■ aktywne oddychanie ścian
■■ regulacja wilgotności powietrza
■■ idealnie gładkie powierzchnie
18

Produkty wapienne

Zdrowy klimat we wnętrzu
Produkty z linii Baumit Klima produkowane są na bazie wypełniaczy mineralnych w postaci piasku kwarcowego, jeśli chodzi o tynk
i mączki wapiennej w przypadku gładzi. Środkiem wiążącym dla
obu z nich jest głównie wodorotlenek wapnia. Produkty te wykazują bardzo wysoką zdolność do przepuszczania i akumulacji pary
wodnej, dzięki czemu regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach. Co równie istotne – tynk, gładź oraz szpachla firmy Baumit
wykazują właściwości antybakteryjne z uwagi na wysoki odczyn
wapnia, który hamuje rozwój grzybów pleśniowych. Ponadto produkty na bazie wapna nie ładują się elektrostatycznie i nie przyciągają zanieczyszczających cząsteczek.

Stosowanie materiałów wapiennych jest najlepszą barierą dla
przedostawania się szkodliwych substancji do domu, a dodatkowa termiczna masa akumulacyjna chroni powierzchnie ścian
przed przegrzaniem latem. Wypromieniowywane ciepło zapewnia
odpowiednie temperatury w okresach przejściowych i pomaga
obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia. Regulujące wilgotność
powietrza i klimat wnętrz produkty Baumit Klima gwarantują przyjemną, komfortową i – co ważne – zdrową atmosferę w mieszkaniu przez cały rok.
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Produkty wapienne
Baumit Klima RK 39

Tynk wapienny zewnętrzny
Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i nawierzchniowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem
czasu mury oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

■■ na wszystkie podłoża murarskie
■■ dyfuzyjny
■■ idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu
Baumit Klima RK 38

Tynk wapienny wewnętrzny
Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i wierzchni wewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury oraz do
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

■■ na wszystkie podłoża
■■ dyfuzyjny
■■ idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu
Baumit KlimaWhite

Tynk wapienny
Naturalnie biały, regulujący klimat pomieszczenia, oddychający poprzez specjalną budowę mikroporów
tynk wewnętrzny. Pozwala szybko pobierać i oddawać wilgoć powietrza optymalnie regulując jej ilość
w pomieszczeniu, co powoduje utrzymanie komfortowego i zdrowego mikroklimatu. Antybakteryjny,
odporny na rozwój grzybów i pleśni. Przeznaczony do stosowania jako jednowarstwowy tynk zacierany
lub tynk podkładowy (pod szpachlę lub gładź wapienną). Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■■ reguluje wilgotność powietrza
■■ blokuje rozwój grzybów i pleśni
■■ na nowe i remontowane podłoża
Baumit Klima RK 70 N

Szpachla wapienna
Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, a w efekcie
idealnie gładką powierzchnią. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwe
zatapianie siatki zbrojeniowej. Polecana do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji. Grubość
warstwy: 2-3 mm.

■■ łatwa w obróbce
■■ hydrofobowa
■■ o dobrej przyczepności
20

Produkty wapienne

Baumit Klima Fein W

Biała, wapienna szpachla wewnętrzna
Naturalnie biała, drobnoziarnista, wapienna wyprawa tynkarska. Posiada wysoką zawartość wapna,
które zapewnia komfortowy i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Antybakteryjna, odporna na rozwój
grzybów i pleśni. Przeznaczona do szpachlowania wszelkich mineralnych podłoży tynków podkładowych i szorstkiego betonu wewnątrz budynków. Pozwala uzyskać filcowaną lub zacieraną strukturę
powierzchni. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana w pomieszczeniach narażonych
na wilgoć. Grubość warstwy: 3-5 mm.

■■ łatwa w obróbce
■■ zalecana do renowacji tynków wapiennych
■■ na tynki mineralne
Baumit KlimaGlätte

Gładź wapienna
Naturalnie biała, oddychająca poprzez wysoką dyfuzję pary wodnej, mineralna mieszanka na bazie
wapna. Charakteryzuje się wysoką zawartością wapna, które w efekcie zapewnia komfortowy i zdrowy
mikroklimat w mieszkaniu. Antybakteryjna, odporna na rozwój grzybów i pleśni. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i betonie wewnątrz
budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

■■ na stropy i ściany wewnętrzne
■■ gładka struktura powierzchni
■■ łatwa w obróbce
Baumit PerlaFine (FeinPutz Extra)

Tynk drobnoziarnisty wewnętrzny
Naturalnie biała, drobnoziarnista, wapienna mieszanka tynkarska. Przeznaczona do stosowania
na wszelkiego rodzaju mineralnych tynkach podkładowych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.
Grubość warstwy: 2-4 mm.

■■ naturalnie biały
■■ paroprzepuszczalny
■■ łatwy w aplikacji
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Gładzie i szpachle
Recepta na gładkie ściany
Nawet najbardziej precyzyjna aplikacja i wykończenie ścian
oraz sufitów tynkami cementowo‑wapiennymi nie pozwoli
uzyskać idealnie gładkiej powierzchni, ponieważ sposób
ich końcowej obróbki polega na zacieraniu, gąbkowaniu
lub filcowaniu mniej lub bardziej ziarnistej powierzchni.
Nieskazitelnie gładką powłokę gwarantuje zastosowanie
gładzi np. gotowej do użycia polimerowej, ewentualnie
w postaci suchej mieszanki gipsowej lub wapiennej. Warto
podkreślić, że gładzie są gotowe do użycia i nie wymagają
przygotowania przed ich aplikacją, przez co są najbardziej
przyjazne w użyciu.

■■ duży wybór rodzajów i wielkości opakowań
■■ produkty dopasowane do różnych zastosowań
■■ do wykańczania dużych powierzchni i realizacji niewielkich prac remontowych
Gładzie Baumit są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie liczy się
czas, pewna jakość oraz trwałość ścian
i sufitów. Charakteryzuje je łatwa aplikacja oraz bardzo dobra przyczepność
do podłoża, co wpływa pozytywnie na
wykonanie precyzyjnie gładkiej i równej powierzchni. Wspomniane produkty znajdują zastosowanie zarówno
przy ostatecznym wykańczaniu tynkowanych ścian w nowych budynkach,
jak i przy wykonywaniu prac remontowych w starszych obiektach. Możemy
nimi pokryć szorstkie tynki cementowo-wapienne oraz tynki gipsowe,
które teoretycznie nie wymagają ulepszania gotowej powierzchni, jednak
w praktyce zastosowanie gładzi na
całej powierzchni ujednolica gładkość
i maskuje wszelkie niedoskonałości
tynku. Za pomocą gładzi możemy tak-
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że dopracować powierzchnię betonów
(np. sufity), które są na tyle równe, że
nie wymagają dodatkowego tynkowania. Gładzie są istotnym elementem
w procesie wykańczania pomieszczeń,
a ich użycie na ścianach i sufitach
często decyduje o spektakularnym
efekcie końcowym. Firma Baumit, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby
materiałowe Inwestorów i Wykonawców, wprowadziła do swojej oferty
mniejsze opakowania wysokiej jakości
gładzi. Kierując się wygodą, ekonomią
pracy oraz należytym standardem wykonanych powierzchni, proponujemy
grupę rekomendowanych gładzi oraz
mas szpachlowych, w urozmaiconych
rozmiarach. Najważniejszymi zaletami gładzi Baumit są: łatwa aplikacja,
wysoka przyczepność do podłoża oraz
trwałość.

Gładzie i szpachle

Baumit FinoFinish S

Gładź szpachlowa polimerowa biała
Gotowa do użycia, w formie pasty, biała, elastyczna, masa szpachlowa na bazie spoiw organicznych
i dolomitowych wypełniaczy mineralnych. Charakteryzuje się wysokim stopniem bieli, dużą twardością,
wysoką przyczepnością i łatwością podczas aplikacji oraz szlifowania. Przeznaczona do wykonywania
wierzchnich (wstępnych i ostatecznych) gładzi cienkowarstwowych na ścianach i sufitach na tynkach,
płycie g-k i betonie wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■■ wysoka przyczepność i elastyczność
■■ wysoki stopień bieli i gładkości
■■ do użytku ręcznego i maszynowego
Baumit FinoBello

Gładź gipsowa biała
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka. Charakteryzuje się łatwością podczas aplikacji i szlifowania. Przeznaczona do wykonywania śnieżnobiałych, bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów, na betonie, płytach g-k, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych wewnątrz budynków.
Polecana do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach powierzchni.

■■ wzmocniona nowoczesnymi polimerami
■■ śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
■■ łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu
Baumit FinoFill

Gips szpachlowy
Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka. Charakteryzuje się mocnym wiązaniem, wysoką przyczepnością i dużą twardością. Przeznaczona do szpachlowania ścian i sufitów, elementów gipsowych, ceramicznych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych,
przy wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się również do wyrównywania podłoża przed wykonywaniem gładzi, do uzupełniania połączeń płyt g-k z siatką, wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach oraz maskowania instalacji elektrycznych.

■■ zwiększona twardość powierzchni
■■ plastyczny w aplikacji i rozprowadzaniu
■■ tworzy równe, mocne i stabilne podłoże
Baumit InteriorPrimer

Uniwersalny środek gruntujący
Gotowy do użycia, szybkoschnący środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych.
Przeznaczony do gruntowania wszelkich chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed wykonywaniem gładzi i szpachli gipsowych, malowaniem lub tapetowaniem. Wnika w podłoże, zmniejsza jego
chłonność i wiąże luźne ziarna kruszywa na powierzchni, nie zwiększając parametrów wytrzymałościowych, poprawia przyczepność kolejnych warstw do podłoży, umożliwia oddychanie ścian, ułatwia nanoszenie kolejnych warstw, np. klejów, szpachlówek, farb. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą powłokę.

■■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
■■ zwiększa przyczepność do podłoża
■■ umożliwia oddychanie ścian
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Tynki
szybkowiążące

Jak zaoszczędzić
czas i pieniądze?
Gdy szybkość ma znaczenie – wybierz produkty Baumit Speed!

Tynki maszynowe Baumit Speed zostały stworzone z myślą o oszczędności czasu i łatwości ich
aplikacji. Innowacyjna receptura gwarantuje krótszy czas realizacji prac tynkarskich (w porównaniu
z dostępnymi dotychczas na rynku tynkami) oraz najwyższą jakość wykonywanych powierzchni.
Rodzina tynków maszynowych szybkowiążących to cementowo-wapienny tynk Baumit MPI 30 Speed
oraz jego lekka odsłona Baumit MPI 30 L Speed – doskonała w sytuacjach, gdy zależy nam
na wydajności i gładkości powierzchni ścian. Oba produkty dostępne są w workach oraz luzem
– w technologii silosowej.
Stosując tynki maszynowe Baumit Speed, przeprowadzenie procesu tynkowania, począwszy
od narzucenia do uzyskania gotowej, zatartej powierzchni tynku, staje się możliwe w ok. 2 godziny
– niezależnie od rodzaju i chłonności podłoża, grubości warstwy tynku i panujących temperatur. Zaś
w przypadku zwykłych tynków maszynowych jest to jeden dzień (narzut rano i obróbka po południu)
lub dwa dni (narzut w pierwszy dzień po południu i zacieranie drugiego dnia rano). Dodatkowo
czas wiązania zależny jest od wielu czynników, m.in.: aktualnie panujących temperatur, wilgotności,
rodzaju (chłonności) podłoża oraz grubości tynku.

■■ wykonanie tynku w 2-3 godziny
■■ wysoce wydajny: bardzo plastyczny, łatwo urabialny
■■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Pomysły z przyszłością.

