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3  ■  Kim jesteśmy?

O firmie

Marka Baumit powstała w 1988 roku z połączenia dwóch austriackich koncernów – Schmid 
Industrie Holding oraz Wietersdorfer Gruppe. Czerpiąc z ich ponad 100-letniego doświad-
czenia w branży materiałów budowlanych, Baumit szybko ugruntował swoją pozycję, two-
rząc rozległą sieć przedstawicielstw handlowych, filii i zakładów produkcyjnych w 30 krajach 
środkowej, południowej i wschodniej Europy oraz w Chinach. 
W Polsce jesteśmy obecni od 1994 roku i aktualnie posiadamy trzy prężnie działające za-
kłady produkcyjne: w Pobiedziskach, Łowiczu i Bełchatowie, a nasz główny oddział znajduje 
się we Wrocławiu. Szeroka oferta produktowa Baumit w Polsce obejmuje przede wszystkim 
kompletne systemy ociepleń, tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne, jastrychy, 
zaprawy budowlane, produkty do renowacji zabytków oraz produkty do układania płytek. 
Poprzez nowoczesne produkty i technologie dla rynku budownictwa oraz świadczone usłu-
gi nieustannie przyczyniamy się do oszczędności energii, polepszania klimatu, życia oraz 
usprawniania pracy na budowach. 
Działając w myśl hasła „by każdy mieszkał ładniej, zdrowiej i oszczędniej” w szerokim polu 
naszych zainteresowań znajduje się także aktywność badawcza i oświatowa. Jako członek 
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń prowadzimy działalność propagującą stoso-
wanie nowoczesnych technologii budowlanych. W 2015 roku stworzyliśmy największy park 
materiałów budowlanych w Europie – Baumit Viva w austriackim Wopfing, w którym na co 
dzień odbywają się testy oraz badania nad najwyższej jakości produktami Baumit. Angażu-
jemy się w wiele różnych obszarów, między innymi w działalność prospołeczną i sponsoring. 
Ważnym elementem naszego funkcjonowania są również projekty edukacyjne. 
Baumit to synonim rozwoju. Każdego roku wprowadzamy do oferty nowoczesne rozwiązania, 
zarówno produktowe, jak i technologiczne. Przykładem mogą być kotwy montażowe do ocie-
pleń Baumit StarTrack, tynk i farba Baumit Nanopor, stworzone w oparciu o nanotechnolo-
gię oraz fotokatalizę czy tynk i gładź wapienna Baumit Klima, regulujące klimat we wnętrzu. 
Rokrocznie rozwijamy naszą ofertę w obszarze elewacji i kompletnych systemów ociepleń, 
ale także pozostałych oferowanych grup produktowych.

Uznanie w branży
Na przestrzeni prawie 30 lat naszej działalności firma Baumit została wyróżniona liczny-
mi tytułami oraz ważnymi odznaczeniami, które potwierdzają wysoką jakość produktów 
Baumit, rzetelną współpracę z partnerami oraz doskonałą kondycję przedsiębiorstwa. Naj-
ważniejsze z nich to m.in.: Budowlana Marka Roku, Herkules Roku, Gazela Biznesu, tytuł 
„Dobry Wybór” czy „Ruban d’Honneur”.

Kim jesteśmy?



5  ■  Fasada Roku4  ■  Fasada Roku

Polskie fasady na wysokim poziomie

Autorski konkurs Baumit Fasada Roku co roku docenia najlepsze realizacje budowlane, 
 których elewacje powstały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Baumit: kompletnych 
systemów ociepleń, systemów tynkowych z wykończeniem lub produktów renowacyjnych 
z wykończeniem. Obiekty zgłoszone do Konkursu oceniane są pod względem zastosowanej 
kolorystyki oraz struktury, podkreślających walory budynku oraz wkomponowujących budy-
nek w otoczenie. Oceniana jest również dbałość o detale architektoniczne oraz, w przypadku 
budynków po renowacji, poszanowanie ich historycznej tradycji.
Kierując się nowoczesnymi rozwiązaniami i praktycznym wykorzystaniem produktów Baumit 
oraz podkreślając przyszłość architektury i budownictwa, nagradzamy wyjątkowe realizacje 
budowlane, aż w pięciu kategoriach:

I.  Budynek jednorodzinny nowy
II.  Budynek wielorodzinny nowy
III.  Budynek po termomodernizacji
IV.  Budynek niemieszkalny nowy
V.  Budynek zabytkowy po renowacji

Każdego roku do Konkursu zapraszamy przede wszystkim Architektów, ale zgłaszać swoje 
realizacje mogą również Inwestorzy oraz Wykonawcy zaangażowani w proces budowy kon-
kretnego obiektu. Dla osób nagrodzonych w Baumit Fasadzie Roku przygoda z Konkursem 
się nie kończy, ponieważ – oprócz nagrody pieniężnej – otrzymują możliwość udziału w mię-
dzynarodowej odsłonie Konkursu – Baumit Life Challenge, wnosząc polski akcent na świa-
tową arenę budownictwa i architektury.
Więcej informacji na stronie konkursu – www.fasadaroku.pl.

Fasada Roku

2016

1

2



6  ■  Fasada Roku 7  ■  Fasada Roku

1. Budynek mieszkalny, Jerzmanowice
 Kategoria: Budynek jednorodzinny nowy
 Architekt: Flexiforma
 Inwestor: Paulina Stach-Szafarczyk, 

 Marek  Szafarczyk
 Wykonawca: system gospodarczy

2.  Kompleks sześciomieszkaniowego budynku 
wielorodzinnego, Kraków, ul. Na Polach 106

 Kategoria: Budynek wielorodzinny nowy
 Architekt: Kubatura sp. z o.o.
 Inwestor: Osiedle Domowe Struktura sp. z o.o. 

sp.k.
 Wykonawca: Struktura sp. z o.o. sp.k.

3. Kamienica, Bytom, ul. Chrzanowskiego 9
 Kategoria: Budynek po rekonstrukcji i adaptacji
 Architekt: POST_ART Bytom
 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
 Wykonawca: Eko-Term Jarosław Wiśniewski 

Jaworzno

4. Centrum Badań Technologii Informatycznych 
BEYOND.PL, Poznań, ul. Dziadoszańska

 Kategoria: Budynek niemieszkalny
 Architekt: ELD Poland sp. z o.o.
 Inwestor: Beyond sp. z o.o.
 Wykonawca: Budimex SA

5. Budynek biurowy, Szczecin, al. Wojska Polskiego
 Kategoria: Budynek po renowacji
 Architekt: Pracownia Architektoniczna FRONT 

ARCHITECTS
 Inwestor: ENEA Szczecin

Obiekty zwycięskie w konkursie 
Baumit Fasada Roku 2016

4

5

2016
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9  ■  Life Challenge8  ■  Life Challenge

Architektura światowej klasy

Konkurs Life Challenge, organizowany raz na dwa lata, powstał jako odpowiedź na popularność 
Fasady Roku, przeprowadzanej w krajach, w jakich Baumit posiada swoje przedstawicielstwo.
Zasady typowania obiektów do Life Challenge w Polsce są następujące – kwalifikację otrzymują 
zwycięzcy ostatnich dwóch edycji krajowych konkursów Fasada Roku oraz po 4 inne obiekty 
w każdej kategorii, wyróżniające się atrybutami poszukiwanymi przez międzynarodowe grono 
Jury. W pierwszym etapie plebiscytu Jury Life Challenge złożone z wybitnych Architektów z całej 
Europy typuje online po 6 obiektów z każdej kategorii. Następnie, z tego grona podczas obrad 
Kapituła Konkursu wyłania najlepszych w swoich kategoriach.

Ideas with a future.

Baumit Life Challenge 2018 inzercia 210x297.indd   1 21.9.2017   16:31

Life Challenge

1



10  ■  Life Challenge 11  ■  Life Challenge

Obiekty zwycięskie w konkursie 
Baumit Life Challenge 2016
1. Zwycięzca Life Challenge 2016
 Kindergarten Limbach, Słowacja
 Kategoria: Budynek niemieszkalny nowy  

(Non-Residential) 
Architekt: Martin Rezník, Matúš Polák,  
Juraj Makový 
Wykonawca: JA & MI, s.r.o.

2. Reformed Church on Wolves Alley, Rumunia 
Kategoria: Budynek po renowacji  
(Historical Renovation) 
Architekt: Adam Maksay – M&M Design 
Wykonawca: Decorint s.r.l. – Cluj napoca

3. House H, Grecja 
Kategoria: Budynek jednorodzinny nowy  
(Single-Family House) 
Architekt: buerger katsota architects 
Wykonawca: K2 Monosi

4. Am Bramschkontor, Niemcy 
Kategoria: Specjalna struktura 

 (Special Structure) 
Architekt: Arbeitsgemeinschaft Architektin 
Nadja Häupl und Heidelmann & Klingebiel  
Planungsgesellschaft mbH 
Wykonawca: Löwen-Restaurierung Müller

5. Balcony Apartments, Słowenia 
Kategoria: Budynek wielorodzinny nowy  
(Multi-Family Residential) 
Architekt: Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah,  
Vesna Vraničar, Petra Marinšek 
Wykonawca: Strabag d.o.o.

6. Shopping Centre Point, Słowacja 
Kategoria: Budynek niemieszkalny nowy  
(Non-Residential) 
Architekt: Architekti Šebo Lichý, Tomáš Šebo, 
Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Pavol Remšík 
Wykonawca: Skanska a.s.

7. Residenz Josefstadt Hamerlingpark, Austria 
Kategoria: Budynek po termomodernizacji  
(Thermal Renovation) 
Architekt: Marazzi + Paul 
Wykonawca: ARGE Hamerlingpark,  
Strabag-Swietelsky, Riegerbau GmbH

2 3
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13  ■  Serwis Architekta – wzorniki12  ■  Serwis Architekta – wzorniki

Baumit Easy Life
Kompletna kolorystyka (888 kolorów Baumit) w praktycznym,  
podręcznym formacie. Wzornik idealnie sprawdzi się zarówno w biu-
rze architektonicznym, jak i w terenie.

Baumit Trend Life
Wzornik zawierający najmodniejsze obecnie kombinacje kolory-
styczne dedykowane elewacjom budynków. Doskonale sprawdzi się 
w szczególności jako źródło inspiracji dla inwestorów indywidual-
nych poszukujących nowych trendów dla własnego domu. 

Baumit Design Life
Wzornik prezentujący ofertę kolorystyczną produktów Baumit  Lasur, 
Baumit Metallic i Baumit Glitter oraz wybrane struktury z wykorzy-
staniem tynku Baumit CreativTop i powłok Baumit Design Life.

Serwis Architekta – wzorniki

Wybór koloru 

Baumit Life to największa w Europie gama odcieni tynków i farb elewacyjnych, która wpisuje 
się w najbardziej wyrafinowane gusta, tworząc niezliczone możliwości w zakresie kreowania 
wyglądu fasady. Każdy z łatwością znajdzie swój wymarzony kolor. Baumit Life to aż 888 
zdefiniowanych we wzorniku kolorów, których jakość jest powtarzalna w każdym zamówieniu.

Baumit MosaikTop/MosaikSuperfine
Wzorniki prezentujące kolekcję tynków mozaikowych w wersji stan-
dardowej oraz drobnoziarnistej. Obecne zastosowanie tynków mo-
zaikowych nie ogranicza się jedynie do strefy cokołowej czy frag-
mentów elewacji. Coraz częściej tynki te zaprojektowane na dużych 
powierzchniach nadają całej bryle budynku szlachetnego, eleganc-
kiego charakteru.

Baumit CreativTop
Tynk Baumit CreativTop umożliwia tworzenie kreatywnych struktur 
na elewacji, takich jak np. efekt gładkiej elewacji, betonu, drewna 
czy cegły formowanej. Te i wiele innych struktur znaleźć można 
w praktycznym wzorniku w formie walizki z dużymi próbkami.

Pozostałe wzorniki

Baumit Resolution
Próbka przedstawia przekrój poszczególnych warstw najbardziej 
efektywnego systemu ociepleń Baumit StarSystem Resolution, 
opartego o nowej generacji płytę ze sztywnej piany resolowej, 
o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,022  W / mK.

Baumit Klinker S
Wzornik przedstawiający 7 kolorów zaprawy z trasem do klinkieru. 
Praktyczna forma zamykanego pudełka oraz poręczny kształt pró-
bek sprawiają, że są idealne do prezentacji oraz ekspozycji.

Baumit FugenMörtel FM 97
Wzornik przedstawiający 9 kolorów zaprawy do fugowania muru lico-
wego. Praktyczna forma zamykanego pudełka oraz poręczny kształt 
próbek sprawiają, że są idealne do prezentacji oraz ekspozycji.

Wzornik mas samopoziomujących
Wzornik przedstawiający próbki 4 mas samopoziomujących Baumit: 
Nivello Quattro, Nivello  Centro, Nivello 30 i Nivello 10.

Wybór struktury

Tynki elewacyjne Baumit poza popularnymi strukturami (rowkowej i baranka) pozwalają rów-
nież uzyskać nowe, ciekawe efekty. Wszystko zależy od tego, jaki tynk wybierzesz! Poznaj 
nieograniczone możliwości kształtowania elewacji.
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Baumit Akustik
Program umożliwia obliczenie prognozowanej izolacyjności akustycznej od dźwięków ude-
rzeniowych dla danego układu podłogi. Pozwala również na określenie spełnienia wymogów 
obowiązującej normy.

Baumit Apps
Baumit Apps to aplikacja na smartfony, która daje szybki dostęp do palety kolorów Baumit 
Life. Umożliwia ona m.in. poglądowy dobór koloru z palety Life na podstawie wykonanego 
zdjęcia, zapisanego w telefonie oraz do takich informacji jak: HBW, LAB czy RGB danego 
koloru. Po wyborze barwy z palety aplikacja prezentuje również odcienie zbliżone (w podob-
nej tonacji) z palety Life. Aplikacja dostępna jest na www.baumitlife.com, po kliknięciu na 
ikonkę „Baumit Apps” w lewym dolnym rogu strony głównej.

Serwis Architekta – narzędzia online
www.baumit.pl – aktualne kompendium wiedzy o produktach 
 i  systemach Baumit.

Wszystko, co potrzebne w jednym miejscu
To tutaj znaleźć można wszystkie niezbędne informacje o produk-
tach oraz technologiach Baumit. Intuicyjna wyszukiwarka pozwoli 
w szybki sposób trafić do produktu, gdzie poza samym opisem za-
mieszczone zostały także najważniejsze dokumenty, takie jak karta 
techniczna, deklaracja własności użytkowych czy karta charaktery-
styki. Przy tynkach i farbach elewacyjnych dostępna jest również 
paleta kolorów, w których dany produkt jest dostępny.
Do każdego produktu przypisane zostały również obiekty referencyj-
ne wykonane z jego zastosowaniem.

Serwis dla każdego
W dziale Serwis zamieszczone zostały najprzydatniejsze dokumen-
ty i narzędzia. To tutaj do pobrania jest biblioteka rysunków CAD, 
biblioteki kolorów, katalog oraz broszury produktowe.

Kontakt
W zakładce Kontakt znaleźć można praktyczną wyszukiwarkę kon-
taktów do Zespołu Doradców Architektów. 

www.baumitlife.com – cztery nowe drogi do koloru.

Wyszukiwanie według kolorów, inspiracji, trendów i psychologii
Nowa odsłona strony umożliwia przegląd kolorów według czterech 
kryteriów: 8 kolorów wyjściowych (np. zieleni, błękitu, koloru neu-
tralnego lub brązu), inspiracji w 22 paletach po 4 kolory (np. cap-
puccino, kość słoniowa lub piasek), jednego z 12 trendów architek-
tonicznych (np. Urban czy Country Life) oraz wg podstawowej filozofii 
stworzonej przez eksperta od kolorów, prof. Axela Venna.

Funkcjonalność i intuicyjna nawigacja w centrum zainteresowania
Oprócz inspiracji na stronie www.baumitlife.com znajdziemy rów-
nież dodatkowe narzędzia: Color Search, struktury i projektowanie, 
narzędzia dla profesjonalistów oraz praktyczny przegląd produktów.
 
Wkrótce jeszcze więcej: ColorDesigner Light i Pro
Sprawdzona funkcja Color Search oferuje bezpośrednie poszukiwa-
nie koloru według numeru koloru lub nazwy. Za pomocą nowego 
narzędzia ColorDesigner Light już niedługo będzie można online 
wypróbować jak określone kolory i ich kombinacje będą wyglądały 
na ścianie domu wraz z użyciem różnorodnych struktur. Ponadto, 
przy każdym kolorze przedstawione zostaną po dwie pary propo-
zycji zharmonizowanych odcieni kolorystycznych. Rozmaite rodzaje 
domów mieszkalnych – np. nowoczesne, tradycyjne czy w typie bun-
galowów – będzie można dowolnie pomalować jednym kliknięciem 
myszki.
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Obiekty referencyjne

Realizacje z pomysłem 

Oferta Baumit to innowacyjna i zaawansowana technologicznie propozycja, która każdego 
roku aktualizowana jest o nowoczesne rozwiązania. Jej różnorodność daje możliwość two-
rzenia trwałych, często imponujących wizualnie realizacji, które spełniają nawet najbardziej 
śmiałe oczekiwania Klientów. Produkty i systemy Baumit z powodzeniem stosowane są za-
równo na obiektach nowych jak i zabytkowych, domach jedno i wielorodzinnych a także na 
budynkach niemieszkalnych. Prezentowane realizacje dobrane zostały tak aby przedstawić 
jak największe spektrum produktów, struktur i kolorów elewacji. Nowoczesne rozwiązania 
to przyszłość architektury – ich wykorzystywanie i praktyczne użycie produktów Baumit to 
gwarancja dobrego wyboru oraz opłacalnej inwestycji.



Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Centrum Nowych Technologii CeNT II, Warszawa, ul. Pasteura
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Pro (ProContact, ProTherm, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, CreativTop, 
SilikonColor), Gypsum Primer, MPI 25 L, Ratio Glatt L
Architekt: Kuryłowicz & Associates
Inwestor: Uniwersytet Warszawski 
Wykonawca: Aldesa Constructiones Polska sp. z o.o.

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek niemieszkalny.



Zwycięzca konkursu Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Osiedle nad stawem, Kraków, ul. Krzywda
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Pro (ProContact, StarTex, UniPrimer, SilikonTop)
Architekt: Biuro Architektury Stosowanej
Inwestor: Nad Stawem G2O Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. 
Wykonawca: Tadeusz Brzeczek Usługi Ogólnobudowlane



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek niemieszkalny.

Nobel Tower Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, ul. Dąbrowskiego
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Star (StarContact White, StarTex, UniPrimer, CreativTop),  
system ociepleń Baumit Pro (ProContact, StarTex, UniPrimer, CreativTop), SilverFlex
Architekt: Iron Tower Investment
Inwestor: Nobel Tower Centrum Zaawansowanych Technologii
Wykonawca: Lan-Bud Grzegorz Landowski



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek niemieszkalny.

Krzycka Office, Wrocław, ul. Krzycka
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Pro (ProContact, ProTherm, StarTex, UniPrimer, SilikonTop)
Architekt: Dziewoński & Łukaszewicz Architekci
Inwestor: PPHU SAJMON Szymon Chmieliński
Wykonawca: Fil-Tech Wałbrzych Rajmund Głuszek



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kraków, ul. Malborska
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Pro (ProContact, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, MosaikTop)
Architekt: B2 STUDIO sp. z o.o. sp.k.
Inwestor: Suder sp.j.
Wykonawca: Suder sp.j.



Willa Miejska, Poznań, ul. Limanowskiego
Zastosowane produkty Baumit: ReCompact, LL 66 Plus, HRP tynk historyczny, Stuccoco Grobzug FG 88, 
Stuccoco Feinzug FF 89, Stuccoco Mono SM 86, Stuccoco Guss SG 87, SilikonColor
Architekt: Pracownia Projektowa PRO ART Jan Pałczyński
Inwestor: prywatny
Wykonawca: Zakład Sztukatorski Renowacja Obiektów Zabytkowych Witold Damian Domaniecki

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek po renowacji.



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek po renowacji.

Hotel Piast, Wrocław, ul. Piłsudskiego
Zastosowane produkty Baumit: FungoFluid, system renowacyjny WTA (SanierVorspritz SV 61, SanierPutz Grob SP 64 G, SelfporSanierputz SP 64 P, 
Stuccoco Grobzug FG 88, Stuccoco Feinzug FF 89, Stuccoco Mono SM 86, Stuccoco Guss SG 87, multiContact MC 55 W), SilikonColor, SilikonTop, NivoFix, StarTex, UniPrimer
Architekt: Silkbau
Inwestor: Rafin sp. z o.o.
Wykonawca: Silkbau



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych OSIEDLE FI, Kraków, ul. Rzemieślnicza
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, SilikonTop, Keramik S
Architekt: 22ARCHITEKCI, Artur Jasiński i Wspólnicy, Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
Inwestor: Megapolis Osiedle Fi sp. z o.o. sp.k.
Wykonawca: MARSEN sp. z o.o. S.K.A.



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek po renowacji.

Oranżeria Ignacego Krasickiego, Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska
Zastosowane produkty Baumit: ReCompact, VorSpritzer, Sanova EinlagenTrassputz, LL 66 Plus, Stuccoco Grobzug FG 88,
Stuccoco Feinzug FF 89, Stuccoco Guss SG 87, SanierVorspritz SV 61, SilikonColor
Architekt: Serafin Studio Projektowe
Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Wykonawca: Mur-Mal Maciej Maliszewski



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2014 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Żoliborz Artystyczny (budynek B i C), Warszawa, ul. Powązkowska
Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń Baumit Pro (ProContact, ProTherm, 
StarTex, UniPrimer, EdelPutz Spezial, CreativTop, SilikonColor)
Architekt: Mąka Sojka Architekci
Inwestor: Dom Development S.A.
Wykonawca: Eiffage Polska S.A.



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny, Wrocław, ul. Wojaczka
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, ProTherm, SilikonTop, MosaikSuperfine
Architekt: Marhall sp. z o.o.
Inwestor: Milart sp. z o.o.
Wykonawca: Galus, Dobrowolski, Olszewski



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, Zielonki-Wieś
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, StarTex, SilikonTop, SilikonColor
Architekt: BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
Inwestor: prywatny
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Wróbel



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Osiedle Morena, Olsztyn, ul. Stanisława Dorantta
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, StarTex, SilikatTop i MosaikSuperfine
Architekt: KAPS ARCHITEKCI KORNELUK PARYSEK SŁOWIK sp. z.o.o.
Inwestor: Novdom sp. z o.o.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDWIL Paweł Wilan



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2015 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Budynek wielorodzinny osiedla Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, DuoContact, NivoFix, StarTex, UniPrimer, MosaikTop, EdelPutz Spezial, SilikonColor
Architekt: Pracownia Architektoniczna Kaczor Michalak s.c.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Orion
Wykonawca: Domkus s.c. Andrzej Małyszka, Dariusz German



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek niemieszkalny.

Budynek biurowy, Balice, ul. Przemysłowa
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, UniPrimer, CreativTop Vario, CreativTop Silk, Finish
Architekt: APA Zalewski Bubak
Inwestor: Consultronix S.A. 
Wykonawca: Libbud. Firma usługowo-budowlana



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek niemieszkalny.

Centrum Badań Technologii Informatycznych BEYOND.PL, Poznań, ul. Dziadoszańska
Zastosowane produkty Baumit: StarContact White, ProContact, StarTex, UniPrimer, NanoporTop, StyleTop, NanoporColor
Architekt: ELD Poland sp z o.o.
Inwestor: Beyond sp. z o.o.
Wykonawca: Budimex S.A.



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Osiedle Botaniczna I etap, Poznań, ul. Zofii Nałkowskiej
Zastosowane produkty Baumit: StarContact Speed, ProContact, wełna mineralna, StarTex, UniPrimer, EdelPutz Spezial, SilikonColor, StyleColor
Architekt: Pracownia Architektoniczna INSOMIA Szymon Januszewski
Inwestor: Nickel Development
Wykonawca: PTB Nickel



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek niemieszkalny.

Symetris Business Park, Łódź, ul. Piłsudskiego
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, UniPrimer, SilikatTop, CreativTop Fine, MosaikTop
Architekt: Pracownia Architektury, Urbanistyki i Wnętrz, Bartłomiej Biełyszew
Inwestor: Echo Investment S.A.
Wykonawca: DOTO sp. z o.o.



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kraków, ul. Poznańska
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, MosaikSuperfine
Architekt: B2 STUDIO sp. z o.o. sp.k.
Inwestor: Terra Casa S.A.
Wykonawca: TK-Bud, MARSEN GLOBAL sp. z o.o.



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, Jerzmanowice
Zastosowane produkty Baumit: DuoContact, openTherm, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, SilikonColor
Architekt: Flexiforma
Inwestor: Paulina Stach-Szafarczyk, Marek Szafarczyk
Wykonawca: system gospodarczy



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2016 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Kompleks biurowo-apartamentowy Legnicka Street, Wrocław, ul. Legnicka
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, ProTherm, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, CreativTop Fine, MosaikSuperfine
Architekt: Biuro Architektoniczne Bzdęga-Wiśniewski sp. z o.o.
Inwestor: Wrocławskie Centrum Inwestycyjne sp. z o.o. S.K.A
Wykonawca: Wrocławskie Centrum Inwestycyjne sp. z o.o. S.K.A.; podwykonawca: MARSEN



Obiekt wykończony w technologii Baumit.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, ul. Kopernika
Zastosowane produkty Baumit: SanierVorspritz SV 61, SanierPutz Grob SP 64 G, SelfporSanierputz SP 64 P, 
MultiContact MC 55 W, SilikonColor, BetonKontakt, Ratio Glatt L, Gypsum Primer
Architekt: Biuro Usług Projektowych Andrzeja Kikowskiego
Inwestor: Miasto Radom
Wykonawca: ROSA-BUD RADOM



Obiekt wykończony w technologii Baumit.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice, pl. Wojciecha Kilara
Zastosowane produkty Baumit: system garażowy MG-M (ProContact, płyta lamelowa z wełny mineralnej, UniPrimer, EdelPutz Versos), MPI 25
Architekt: Konior Studio 
Inwestor: Miasto Katowice
Wykonawca: Warbud S.A.



Obiekt wykończony w technologii Baumit.

Nowa Papiernia, Wrocław, ul. Kościuszki
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, MosaikSuperfine
Architekt: AP Szczepaniak sp. z o.o. 
Inwestor: RED Real Estate Development
Wykonawca: system gospodarczy



Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2017 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy.

Radisson Blu Resort Świnoujście, Świnoujście, Aleja Baltic Park Molo
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, CreativTop
Architekt: PPA Płaskowicki Partnerzy Architekci
Inwestor: Zdrojowa Invest sp. z o.o.
Wykonawca: ERBUD S.A.



Dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta
Zastosowane produkty Baumit: StarTex, SilikatColor, SpeedFix, Sanova EinlagenTrassputz, multiContact MC 55 W, Klima RK 39,
Klima RK 70 N, Stuccoco Mono SM 86, Stuccoco Guss SG 87, Stuccoco Grobzug FG 88, Stuccoco Feinzug FF 89
Architekt: ALLPLAN sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A. / Urząd Miasta Bydgoszcz
Wykonawca: Budimex S.A.

Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2017 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji.



Zwycięzca w konkursie Fasada Roku 2017 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, Konstancin Jeziorna, ul. Saneczkowa
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, StarTex, SilikonTop
Architekt: BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
Inwestor: Inwestor prywatny
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Wróbel



Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2017 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy.

Osiedle Moja Malta, Poznań, ul. Warszawska/Krańcowa
Zastosowane produkty Baumit: ProContact, NivoFix, StarTex, wełna mineralna, UniPrimer, SilikonTop
Architekt: Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich sp. z o.o.
Inwestor: SGI S.A.
Wykonawca: SGI S.A.
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77  ■  Elewacje  ■  Baumit Nanopor z fotokatalizą

Baumit Nanopor z fotokatalizą

Tynk i farba Nanopor z fotokatalizą 

Fasada, służąca jako ochronna powłoka budynku, jest stale narażona na różne-
go rodzaju zanieczyszczenia oraz działanie czynników zewnętrznych. Ich następ-
stwem są najczęściej mało estetyczne zabrudzenia. Zanieczyszczenia i wpływ 
środowiska nie pozostawiają jednak fasad w pierwotnym stanie i z biegiem lat 
powodują zmianę ich wyglądu. Aby zachować estetyczny wygląd budynku, po kilku 
latach konieczna jest renowacja fasady, co wiąże się z generowaniem znacznych 
kosztów. Częstotliwość odświeżania elewacji można jednak zmniejszyć.

Zalety:

 ■ innowacyjne, opatentowane produkty z nanotechnologią

 ■ długotrwale czysta i piękna fasada budynku

 ■ mniej zanieczyszczeń

 ■ niski ładunek elektrostatyczny

 ■ naturalny efekt samooczyszczania

 ■ przeciwdziałanie grzybom, glonom i pleśniom

 ■ niskie koszty eksploatacji



79  ■  Elewacje  ■  Baumit Nanopor z fotokatalizą78  ■  Elewacje  ■  Baumit Nanopor z fotokatalizą

Jak działa efekt samooczyszczania? 

Efekt samooczyszczania jest rezultatem działania hydrofilowej, nanoporowej powłoki, która 
powstaje na świeżo nałożonym tynku Baumit NanoporTop w procesie jego schnięcia. Kropla 
wody znajdująca się na tym tynku traci swoje napięcie powierzchniowe. Wilgoć jest wchła-
niana przez górną warstwę hydrofilową. W trakcie odparowywania wilgoci, luźno zalegające 
cząsteczki brudu są usuwane z powierzchni, pozostawiając suchą i czystą fasadę. Do uzy-
skania tego efektu wystarczy wilgoć pochodząca z powietrza.

Jak działa fotokataliza?

Fotokataliza opiera się na szeregu reakcji fizycznych i chemicznych przebiegających na po-
wierzchni katalizatora (dwutlenku tytanu TiO2) przy udziale światła. Katalizator wykorzystuje 
w tym przypadku energię światła do samooczyszczania elewacji, nie ulegając zużyciu w cza-
sie reakcji.

Baumit NanoporTop – tynk samoczyszczący premium

Cienkowarstwowy samoczyszczący tynk strukturalny o konsystencji pasty. Przeznaczony do 
wykonywania wypraw wierzchnich, szczególnie w systemach ociepleń na styropianie lub 
wełnie mineralnej. Specjalna budowa wewnętrzna na poziomie nanocząsteczek sprawia, 
że tynk ma zdecydowanie większą odporność na zabrudzenia powierzchni w porównaniu 
do tradycyjnych produktów przeznaczonych do wykańczania elewacji. Wysoko paroprze-
puszczalna powłoka oraz proces fotokatalizy hamują rozwój alg i zapobiegają wykwitom. 
Tynk można nanosić ręcznie lub za pomocą natrysku. Produkt należy nakładać na istniejące 
tynki, szpachle mineralne i beton. Nie należy go stosować na tworzywa sztuczne, powłoki 
lakiernicze i olejne, jak również na farby klejowe, dyspersyjne i wapienne. 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,70 W/(m ∙ K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 20-30
Kolory: według wzornika Baumit Life
Faktury: baranek (1,5 mm, 2 mm lub 3 mm), rowek (2 mm lub 3 mm)
Opakowanie: 25 kg

Baumit NanoporColor – farba samoczyszcząca premium
Gotowa do użycia, samoczyszcząca, hydrofobowa farba elewacyjna, o wysokiej przepusz-
czalności pary wodnej i CO2. Przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania fasad. Specjal-
na budowa wewnętrzna na poziomie nanocząsteczek sprawia, że farba ma zdecydowanie 
większą odporność na zabrudzenia powierzchni w porównaniu do tradycyjnych farb elewa-
cyjnych. Wysokoparoprzepuszczalna powłoka oraz proces fotokatalizy (TiO2) hamują rozwój 
alg i przeciwdziałają rozwojowi wykwitów. Farbę można nakładać wałkiem lub za pomocą 
natrysku. Do stosowania na zewnątrz budynków. 
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 20-30
Kolory: według wzornika Baumit Life
Opakowanie: 14 l, 5 l

Zwykły tynk Baumit NanoporTop

Cząsteczki brudu łatwo osadzają 
się na powierzchni zwykłego tynku 
elewacyjnego.

Mikroskopowo gładka powierzchnia 
tynku Baumit NanoporTop z foto-
katalizą utrudnia zaleganie cząste-
czek brudu.

ok. 0,2 mm ok. 0,2 mm

Co to jest nanocząsteczka? 

Nanocząsteczki są mierzone w miliardowych częściach milimetra. Cząsteczki te sprawiają, 
że struktura powierzchni elewacji staje się wyjątkowo gładka, a w konsekwencji długotrwale 
odporna na zabrudzenia.

Samooczyszczanie dzięki sile przyrody 

Wynikiem wieloletnich badań w laboratoriach firmy Baumit są wprowadzone na rynek opa-
tentowane produkty: tynk Baumit NanoporTop oraz farba Baumit NanoporColor. Dzięki spe-
cjalnej strukturze ukształtowanej na poziomie nanocząsteczek, powstała powierzchnia jest 
odporna na wchłanianie brudu. W konsekwencji fasada pozostaje około dwa razy dłużej 
czysta i estetyczna. Pozwala to jednocześnie na ograniczenie kosztów związanych z konser-
wacją i renowacją fasady.
Dodatkowo Baumit NanoporTop i NanoporColor wyposażone zostały w fotokatalityczny me-
chanizm samooczyszczania. Oznacza to, że aktywnie chronią elewacje przed zanieczyszcze-
niami. Oczyszczanie odbywa się także poprzez wykorzystanie siły światła, wiatru, deszczu 
i odparowującej wilgoci. Dzięki temu elewacja jeszcze dłużej zachowuje nieskazitelne pięk-
no i czystość.

Uniwersalność zastosowania 

Zarówno wyprawa wierzchnia Baumit NanoporTop, jak i farba Baumit NanoporColor, mają 
bardzo wysoką dyfuzyjność, dzięki czemu polecane są do stosowania przy docieplaniu 
budynków paroprzepuszczalnymi płytami elewacyjnymi Baumit openTherm (o współ-
czynniku dyfuzyjności μ ≤ 10), jak i płytami z wełny czy styropianu. Ponadto farba Baumit 
 NanoporColor może być stosowana jako warstwa wierzchnia tynków mineralnych. Uniwer-
salność stosowania czyni te produkty bezkonkurencyjnymi, zarówno pod względem trwało-
ści, jak i cech użytkowych.

Zwykły tynk
Baumit 
NanoporTop



81  ■  Elewacje  ■  Baumit CreativTop

Technika czesania/grzebienia 
Zastosowane produkty Baumit:
CreativTop Silk

Technika kraterowania
Zastosowane produkty Baumit:
CreativTop Fine, Lasur

Efekt gładki metaliczny
Zastosowane produkty Baumit:
CreativTop Fine, Metallic

Efekt betonu zacieranego
Zastosowane produkty Baumit:
CreativTop Trend, Silk, Finish

80  ■  Elewacje  ■  Baumit CreativTop

Baumit CreativTop

Indywidualne i kreatywne fasady

Aktualne trendy w dekorowaniu fasad pokazują, że Inwestorzy coraz 
częściej i chętniej sięgają po nietypowe rozwiązania przeznaczone 
do ozdabiania zewnętrznych ścian budynków. W ten sposób mogą 
zindywidualizować elewację zgodnie z własnym pomysłem, wyróż-
niając jednocześnie swój dom spośród innych.
Modelowany tynk dekoracyjny Baumit CreativTop dostępny w 6 wa-
riantach (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl oraz Silk), można barwić 
w szerokiej palecie kolorów oraz łączyć kreatywnie ze sobą i różny-
mi strukturami, nie ograniczając twórczej fantazji. Efekt wałkowa-
nia, szlamowania, szpachlowania, grubego ziarna lub gładzi – to tyl-
ko kilka z możliwych wariantów.
Czerpiąc z ogromnego doświadczenia pracujących z nami specjali-
stów, firma Baumit zapewnia pełną obsługę doradczą zarówno w za-
kresie wyboru odpowiedniego produktu, jak i różnorodnych technik 
wykonania. Ściany zewnętrzne zyskują indywidualny wyraz nie tylko 
dzięki wyborowi odpowiedniego koloru. Mogą one także odrębnie 
oddziaływać strukturami powierzchni. Ten efekt umożliwiają ofero-
wane wielkości ziarna, od grubego (Max) do najdrobniejszego (Silk).

Dostępne warianty tynku Baumit CreativTop

 ■ Baumit CreativTop Max (wielkość ziarna: 4,0 mm)

 ■ Baumit CreativTop Trend (wielkość ziarna: 3,0 mm)

 ■ Baumit CreativTop Vario (wielkość ziarna: 1,5 mm)

 ■ Baumit CreativTop Fine (wielkość ziarna: 1,0 mm)

 ■ Baumit CreativTop Pearl (wielkość ziarna: 0,5 mm)

 ■ Baumit CreativTop Silk (dostępny tylko w kolorze białym 
Life 0019) (wielkość ziarna: 0,1-0,2 mm)

Baumit CreativTop otwiera przed Architektem nieograniczone możli-
wości realizacji koncepcji projektowych. Niezwykle cenna w tej pra-
cy jest umiejętność łączenia w projekcie nieszablonowo wykreowa-
nej bryły i równie oryginalnego wykończenia budynku, co podkreśla 
zamierzony efekt wizualny. 
A jeśli struktura to za mało – wybierz rodzinę produktów Baumit 
 Design Life, dekoracyjne powłoki, które pozwolą uzyskać powierzch-
nię w dowolnym kolorze, z metalicznymi refleksami lub z drobinka-
mi brokatu. Produkty Baumit CreativTop oraz Baumit Design Life 
w połączeniu z paletą barw Baumit Life dadzą moc nieograniczo-
nych możliwości kreowania wyglądu elewacji i gwarancję bezpie-
czeństwa jej eksploatacji.



82  ■  Elewacje  ■  Baumit StarSystem Resolution 83  ■  Elewacje  ■  Baumit StarSystem (paroprzepuszczalny)

Baumit StarSystem (paroprzepuszczalny)

Oddychająca elewacja 

Baumit StarSystem w wersji z perforowaną płytą termoizolacyjną Baumit openTherm, posia-
dającą współczynnik dyfuzyjności μ ≤ 10 (taki jak mur ceglany), jest szczególnie polecany 
do budynków nowo wznoszonych, w których występuje podwyższona wilgotność technolo-
giczna. Dyfuzyjność takiego ocieplenia pozwala na swobodne wysychanie przegród budyn-
ków, ograniczając tym samym możliwość wnikania wilgoci z zewnątrz, a wszystko to dzięki 
perforowanej konstrukcji płyty, która z jednej strony umożliwia szybkie odprowadzenie wil-
goci z nowo wznoszonych murów, a z drugiej strony zamknięte w porach powietrze staje 
się doskonałym izolatorem ciepła. Dodatkowo, wykończenie ocieplenia samoczyszczącym 
tynkiem Baumit NanoporTop z efektem fotokatalizy jest jeszcze szybsze i wydajniejsze niż 
dotychczas. Sprawdzona jakość oraz efekt samooczyszczania pozostają niezmienne, za-
pewniając czystość oraz trwałość elewacji na lata.

Zdrowe ściany

Wysoka paroprzepuszczalność ścian z zastosowanym ociepleniem opartym na płycie 
 openTherm ma duże znaczenie również dla istniejących budynków, poddawanych termomo-
dernizacji. W przeciętnym gospodarstwie domowym wytwarzane jest średnio do 10 l pary 
wodnej dziennie, ilość ta przy 4-osobowej rodzinie może wzrosnąć nawet do 20 l. Swobod-
ne przenikanie pary wodnej na zewnątrz budynku jest więc niezwykle istotne, gdy mówimy 
o zdrowym klimacie we wnętrzach. Odpowiednia dyfuzyjność ścian pozwala w znaczącym 
stopniu zapobiegać powstawaniu grzybów wewnątrz budynku, które mogą m.in. wywoływać 
alergię. 

Płyta Baumit openTherm

Płyta Baumit openTherm posiada 2500 otworów na 1 m², średnica otworów wynosi 
ok. 2,5 mm do 3 mm. W kanalikach powietrza nie występuje jednak cyrkulacja. Powietrze, 
które się do nich dostaje nagrzewa się i również dociepla budynek. Jednocześnie całe docie-
plenie pozostaje wysokodyfuzyjne dla pary wodnej. Płyty styropianowe Baumit openTherm 
mogą być z powodzeniem stosowane w systemach ociepleń Baumit Star oraz Baumit Pro.

Baumit StarSystem Resolution

Ekstra cienka izolacja cieplna 

Zgodnie z rozporządzeniem, współczynnik przenikania ciepła 
U  [W / (m² · K)] od 2021 roku ma wynosić nie więcej niż 
 0 , 2 0  W/ (m² · K). W obliczu nadchodzących zmian Inwestorzy i Archi-
tekci mają tylko dwie drogi dostosowania nowo powstałych budyn-
ków do tych parametrów. Pierwsza z nich wiąże się ze zwiększe-
niem grubości ocieplenia w przypadku rozwiązań opartych 
na popularnych płytach EPS czy wełnie mineralnej. Podążając tą 
ścieżką musimy jednak mieć w perspektywie krajobraz z domami 
przywołującymi na myśl nieforemne bunkry. Alternatywą jest zasto-
sowanie bardziej efektywnych (o niższym przewodzeniu ciepła) ma-
teriałów termoizolacyjnych, które pozwolą osiągnąć wymaganą war-
tość współczynnika U przy zastosowaniu cieńszej warstwy 
ocieplenia. 
StarSystem Resolution to najwydajniejszy system ociepleń firmy 
Baumit dedykowany budynkom wymagającym najbardziej efektyw-
nej termoizolacji przy zachowaniu możliwie największej powierzch-
ni użytkowej. Dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej płyty fasadowej 
Baumit  ResolutionTherm – z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, 
oklejanej obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu grafitowe-
go – osiąga on wyjątkową izolację cieplną, umożliwiającą znaczną 
redukcję grubości ocieplenia. Jej znakomite przewodnictwo cieplne 
na poziomie  λ= 0,022  W /  m  K pozwala przy grubości 8 cm osiągnąć 
ten sam efekt termoizolacyjny, który daje zastosowanie 15 cm 
warstwy tradycyjnego styropianu o współczynniku λ=0,040 W/mK. 
Dodatkowo, płyta charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiaro-
wą i niskim stopniem kurczliwości, eliminującym powstawanie fug 
w miejscach łączenia płyt na elewacji. Potwierdzeniem znakomitych 
osiągnięć Baumit  StarSystem  Resolution jest Europejska Aprobata 
Techniczna (ETA).

Więcej przestrzeni do życia

Niezwykle dobre parametry cieplne i wynikająca z nich mniejsza 
grubość materiału pozwala na pokrycie powierzchni, których do-
tychczas – ze względu na brak miejsca – nie można było izolować 
w stopniu satysfakcjonującym. Mowa tu w pierwszej kolejności 
o balkonach czy loggiach, gdzie z reguły priorytetem jest reduk-
cja strat powierzchni użytkowej do minimum. Baumit StarSystem  
Resolution to również złoty środek rozwiązujący problem tzw. okien 
strzelniczych, będący skutkiem ubocznym stosowania coraz więk-
szej grubości ocieplenia na elewacjach w celu zapewnienia odpo-
wiedniej termoizolacji ścian.

perforowana płyta styropianowa Baumit openTherm

zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact 
White lub ProContact z zatopioną siatką z włókna 
szklanego Baumit StarTex

podkład gruntujący Baumit UniPrimer

paroprzepuszczalny tynk strukturalny  
(np. Baumit NanoporTop)
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Projektowanie elewacji w ciemnych kolorach bez żadnych 
 ograniczeń? Teraz to możliwe!

 ■ brak ograniczeń w stosowaniu kolorów tynków i farb 
na  elewacjach

 ■ trwałość elewacji wykończonej systemem ociepleń 
w  ciemnych kolorach

 ■ obniżenie temperatury powierzchni elewacji

Coraz częściej Inwestorzy i Architekci decydują się na odważne łą-
czenie kolorów. Obecnie modne są elewacje łączące kolor biały 
z ciemnoszarym czy wręcz czarnym. Jeszcze niedawno stosowanie 
ciemnych i intensywnych kolorów na dużych powierzchniach ścian 
zewnętrznych budynku wiązało się z ryzykiem uszkodzenia elewacji. 
 Nagrzanie ciemnych elewacji promieniami słonecznymi zazwyczaj 
może prowadzić do skurczów termicznych i mikrospękań  powierzchni.

Baumit Cool Pigment

Firma Baumit znalazła jednak rozwiązanie umożliwiające stosowa-
nie ciemnych kolorów tynków i farb na ocieplonych elewacjach, bez 
żadnych ograniczeń! Wszystko to dzięki specjalnej technologii Cool 
Pigment, którą Baumit w standardzie dodaje do wymagających tego 
odcieni tynków i farb z palety kolorów Baumit Life. Cool Pigment od-
bija dużą część energii słonecznej, odpowiedzialnej za nagrzewanie 
i redukuje przez to temperaturę na powierzchni elewacji. Tym sa-
mym całe ocieplenie chronione jest przed uszkodzeniem.

TSR (TOTAL SOLAR REFLECTANCE) 

– tzw. współczynnik odbicia całkowitej energii słonecznej, zastępuje 
dobrze znany i dotychczas używany współczynnik HBW, czyli współ-
czynnik odbicia światła. HBW opisuje tylko widoczną część odbitego 
spektrum światła słonecznego, podczas kiedy TSR charakteryzuje 
zdolność elewacji do odbijania promieniowania słonecznego w cał-
kowitym spektrum długości fal świetlnych (włącznie z niewidzialną 
podczerwienią, odpowiedzialną w głównej mierze za nagrzewanie). 
Współczynnik TSR lepiej i dokładniej określa prawdziwe zdolności 
powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego, odpowie-
dzialnego za nagrzewanie, wynikające ze specyficznego składu 
materiałowego konkretnego koloru farby lub tynku. Tym samym, 
z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę przed nadmiernym przegrza-
niem elewacji, charakteryzuje on prawdziwą przydatność produktu 
do stosowania w systemach ociepleń.

Baumit Cool Pigment

energia

długość fali (nm)
0 500 1000 1500 2000

promieniowanie
podczerwone

promieniowanie
widzialne

promieniowanie
ultrafioletowe

3%

39%

58%

TSR

HBW

Działanie Cool Pigment

Ciemne kolory akumulujące energię słoneczną mogą powodować 
odkształcenia i pęknięcia. Niebezpieczna dla tynku jest również 
nagła zmiana temperatury nagrzanej elewacji podczas zmoczenia 
deszczem. Działanie Cool Pigment jest istotne w przypadku ciem-
nych kolorów, gdzie ilość odbitej energii możemy podnieść od kilku 
do kilkunastu procent. W praktyce można to zobaczyć na dużych po-
wierzchniach ocieplenia. Różnica temperatur, którą można wyczuć 
na nagrzanej elewacji jest niższa, co decyduje często o trwałości 
ocieplenia.

Kiedy można zastosować ciemne kolory na ociepleniu?

Wszystkie kolory z wzornika Baumit Life mogą być stosowane na 
ocieplanej elewacji budynków bez ograniczeń, nawet jeśli ich współ-
czynnik HBW jest niski. Pozwala na to ich poziom akumulacji energii 
cieplnej, co wyrażone jest współczynnikiem TSR, który każdorazowo 
jest zmierzony.

40 kolorów ze wzornika Baumit Life o współczynniku TSR pomiędzy 
21-24 wymaga wykonania:

 — pogrubionej warstwy zbrojącej systemu Baumit Star lub 
Baumit Pro, o grubości min. 5 mm, wykonanej z użyciem za-
praw klejowo-szpachlowych Baumit StarContact White lub 
Baumit ProContact

 — lub warstwy zbrojącej systemu ociepleń Baumit Star lub 
Baumit Pro, o grubości min. 3-4 mm, wykonanej przy użyciu 
dyspersyjnej masy szpachlowej Baumit SilverFlex.

Kolory tynków i farb pochodzące spoza wzornika Baumit Life  
za każdym razem muszą być traktowane indywidualnie poprzez 
przygotowanie próbki i określenie poziomu współczynnika TSR.

Kolor bez Cool Pigment

Kolor z Cool Pigment

Powierzchnia elewacji bez Cool Pigment

1. Pigmenty tradycyjne.
2. Promieniowanie słoneczne (widmo światła).
3. Promieniowanie nieodbite, które jako ciepło 

ulega rozpraszaniu w podłożu.

Powierzchnia elewacji z Cool Pigment

1. Cool Pigment.
2. Pigmenty tradycyjne.
3. Promieniowanie słoneczne (widmo światła).
4. Promieniowanie słoneczne odbite.
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Baumit StarTrack

Baumit StarTrack to unikalny system mocowania płyt styropianowych do nośnych warstw 
muru w przypadku słabonośnych podłoży (np. stare tynki). Stosowanie kotew Baumit 
 StarTrack całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych w miejscu kotwienia oraz 
śladów kołków na elewacji (tzw. efektu biedronki).

Schemat rozmieszczenia kotew Baumit StarTrack

Baumit StarTrack należy umieszczać maks. w odstępach 40x40 cm na powierzchni ściany 
oraz w odległości maks. 10 cm od listwy startowej i krawędzi budynku.
System Baumit StarTrack powinien być stosowany wyłącznie z zaprawą klejową Baumit 
 StarContact White lub ProContact.
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górna krawędź cokołu/profil cokołowy
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beton

Baumit StarTrack 
Blue

system ociepleń 
z płytą styropianową

Baumit StarTrack Blue

mur nośny
stary tynk
Baumit StarTrack  
Red/Orange

system ociepleń  
z płytą styropianową

Baumit StarTrack Red

Schemat kotwienia

* Obowiązuje metoda klejenia obwodowo-punktowa + zaprawa klejowa nałożona na talerzyki kotwy StarTrack.

Nośny mur.
Stary tynk.
Kotwa Baumit StarTrack.
Zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit StarContact White)*.
Płyta termoizolacyjna EPS (np. Baumit StarTherm).
Siatka Baumit StarTex. 
Wyprawa wierzchnia (np. Baumit NanoporTop).
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StarTrack Orange StarTrack Red StarTrack Blue

Przeznaczenie
Do mocowania systemów 
ociepleń na bazie płyt EPS 
do podłoży typu A, B, C, D.

Do mocowania systemów 
ociepleń na bazie płyt EPS 
do podłoży typu A, B, C.

Do mocowania systemów 
ociepleń na bazie płyt EPS 
do podłoży typu A, B.
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A Beton ■ ■ ■

B Pełna cegła ■ ■ ■

C Pustak ceramiczny 
szczelinowy ■ ■

D Beton komórkowy ■

Długość trzpienia (mm) 88 88 55

Minimalna głębokość kotwienia* (mm) 40/65** 40 40

Średnica otworu (mm) 8 8 8

* kotwienie do nośnego podłoża.
** 65 mm w betonie komórkowym i gazobetonie.
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Nanieść na podłoże schemat mocowania kołków, używa-
jąc w tym celu sznurka do znakowania lub wyznacznika 
pionu Baumit AnkerLot. Kotwy osadzać w maksymal-
nych odstępach 40x40 cm, zachowując maksymalny 
odstęp 10 cm od pionowej krawędzi budynku i 10 cm 
od profilu cokołowego.

Głębokość nawiercanych otworów pod kotwy powinna 
wynosić minimum 10 cm. Zastosowanie wiertarki udaro-
wej możliwe jest wyłącznie w przypadku podłoża z cegły 
pełnej. Stosując wyznacznik pionu Baumit AnkerLot, bez 
problemu uzyskamy odstęp 40 cm pomiędzy poszcze-
gólnymi otworami.

Kotwy montażowe Baumit StarTrack umieszczane są 
w przygotowanych otworach, a następnie mocowane po-
przez wbicie trzpienia z tworzywa sztucznego.

Kotwy montażowe StarTrack zamocowane w prawidło-
wych odstępach (maks. 40 cm).

Bezpośrednio przed przyklejeniem płyt na osadzone ko-
twy nakładamy placki kleju o grubości 1-2 cm.

Płyty przyklejamy nakładając zaprawę klejową metodą 
obwodowo-punktową, czyli pasmem wzdłuż krawędzi 
płyty oraz w trzech punktach na jej powierzchni i osa-
dzamy metodą „mokre na mokre” (na świeży klej na 
kotwach).

Zasady montażu ocieplenia z wykorzystaniem Baumit StarTrack

Baumit Design Life

Zdecydowany charakter

Coraz częstsze wykorzystanie współczesnych trendów w dekorowaniu fasad po-
twierdza tylko fakt, że Inwestorzy coraz chętniej decydują się na odważne rozwią-
zania zdobienia elewacji. Dziś nowoczesne materiały elewacyjne pozwalają za-
projektować oryginalną i wyróżniającą się elewację. Powłoki dekoracyjne Baumit 
zostały stworzone tak, aby nadać ścianom imponujący, ostateczny efekt wizualny. 
Dzięki nim uzyskanie powierzchni, z metalicznymi refleksami czy z drobinkami bro-
katu jest możliwe. Wyjątkowy efekt końcowy dopełni połączenie wybranej powłoki 
dekoracyjnej z bogatą paletą kolorów oraz struktur tynków Baumit.
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Powłoki dekoracyjne Baumit Design Life

Baumit Lasur
Powłoka dekoracyjna
Gotowa do użycia, matowa, dyspersyjna, wykończeniowa powłoka dekoracyjna. Do stosowa-
nia na zewnątrz budynków.

Baumit Metallic
Powłoka dekoracyjna z metalicznym połyskiem
Gotowa do użycia, dyspersyjna powłoka dekoracyjna z efektownym metalicznym połyskiem. 
Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

Baumit Glitter
Powłoka dekoracyjna z brokatem
Gotowa do użycia, dyspersyjna, transparentna, metalicznie opalizująca, brokatowa powłoka 
dekoracyjna. Przeznaczona do maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Lasur. Istnieje możliwość wykonania większej ilości wariantów kolorystycznych z palety Life 
na zapytanie w firmie Baumit.

Wzory kolorów powłok Lasur na tynku strukturalnym

Sensual 726L

Mystic 730L

Gentle 728L 

Casual 732L

Shine 725L

Solid 729L 

Impulse 727L

Fresh 731L

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Glitter.

Wzory kolorów powłok Glitter na tynku strukturalnym

Silver 773G Rainbow 775GGold 771G SilverFine 774G

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Metallic.

Wzory kolorów powłok Metallic na tynku strukturalnym

Platin 747M 

Rubin 754M

Smaragd 751M

Azurit 756M

Titan 746M

Gold 753M 

Saphir 748M 

Bronze 755M
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Poglądowa kolorystyka tynków MosaikSuperfine

Specjalna kreacja kompozycji kolorystycznych drobnoziarnistych tynków Baumit MosaikSuperfine, umożliwia nadanie elewacji projektowa-
nego budynku oryginalnego efektu, tj. granitu, piaskowca, bazaltu, gnejsu czy trawertynu.
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Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikSuperfine.



STARSYSTEM RESOLUTION 
(najlepsza termoizolacyjność)

STARSYSTEM 
(grafi towy)

STARSYSTEM 
(paroprzepuszczalny)

STARSYSTEM 
(do niskich temperatur)

STARSYSTEM POWER 
(wysoka odporność na uszkodzenia)

PROSYSTEM 
(na styropianie)

  najwyższy poziom izolacji termicznej

  najmniejsza grubość ocieplenia

  naturalny efekt samoczyszczenia

  najlepsza izolacyjność 
systemu na styropianie

  redukuje grubość ocieplenia

  szybkoschnąca powierzchnia 
wysoce odporna na zabrudzenia

  wysoka paroprzepuszczalność

  długotrwale czysta elewacja

  szybkoschnąca powierzchnia 
wysoce odporna na zabrudzenia

  ocieplenie w niskich temp.
(powyżej 0°C)

  szybka odporność 
na wysoką wilgotność

  stosowanie z wełną lub styropianem 

  najwyższa odporność 
na uszkodzenia użytkowe

  wzmocnienie strefy cokołowej

  szeroki wybór kolorystyki i struktur

  europejski standard jakości ocieplenia

 uniwersalny i praktyczny

  pewne i sprawdzone rozwiązanie

Przeznaczenie
Budynki wymagające najbardziej 
efektywnej termoizolacji, w tym 
największej oszczędności 
powierzchni użytkowej.

Budynki wymagające mniejszej grubości 
termoizolacji lub lepszego doświetlenia.

Nowe, szybko budowane 
lub remontowane budynki.

Ocieplanie budynków w czasie 
niskich temperatur.

Elewacje zagrożone uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. na terenie 
szkół, placów zabaw itp.).

Uniwersalny – ocieplenie na wszystkie 
klasyczne podłoża mineralne.
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych StarContact White StarContact White StarContact White StarContact Speed StarContact White ProContact

Materiał 
termoizolacyjny ResolutionTherm StarTherm1 openTherm ProTherm1 lub wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie StarTex + łączniki mechaniczne StarTex StarTex StarTex StarTex2 StarTex

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca StarContact White StarContact White StarContact White PowerFlex + SpeedFlex

lub StarContact Speed PowerFlex ProContact

Gruntowanie niewymagane niewymagane niewymagane niewymagane — UniPrimer

Wyprawa wierzchnia NanoporTop StarTop NanoporTop SilikonTop + SpeedTop SilikonTop SilikonTop

Numer oceny/
aprobaty technicznej

ETA – 15/0232 
(Baumit StarSystem Resolution) ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS) ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)
ETA – 15/0431 (Baumit StarSystem MW) 

ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS) ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem)
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Inwestor

 – brak kosztów częstej konserwacji 
 – najwyższy poziom izolacji termicznej 
 – najwięcej przestrzeni użytkowej 
 – najlepsze doświetlenie pomieszczeń

 – wysoka oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację 

 – większa powierzchnia użytkowa 
 – lepsze doświetlenie pomieszczeń

 – wysoka paroprzepuszczalność
 – długotrwała czystość elewacji
 – zwiększona odporność 

na grzyby i pleśń

 – możliwość kontynuowania prac 
ociepleniowych w warunkach 
łagodnej zimy (powyżej 0°C) 

 – brak wykwitów i łatwość stosowania 
zaprawy klejowo-szpachlowej bez 
konieczności stosowania dodatków

 – możliwość zastosowania styropianu 
lub wełny jako termoizolacji

 – ochrona elewacji przed uszkodzeniem 
 – łatwość wyboru kolorystyki i struktur 

wyprawy wierzchniej w postaci tynku

 – europejski standard jakości 
 – oszczędność wydatków na 

ogrzewanie i klimatyzację

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
 – możliwość projektowania ocieplenia 

w loggiach i na balkonach
 – efektywne ocieplenia bez 

efektu okien strzelniczych

 – długotrwale czysta elewacja 
 – łatwość uzyskania wysokich 

parametrów termoizolacyjnych 
 – zmniejszenie grubości ocieplenia

 – możliwość projektowania 
ociepleń łatwo odprowadzających 
wilgoć ze ścian

 – możliwość projektowania 
ocieplenia umożliwiającego 
zachowanie ciągłości prac, nawet 
w warunkach łagodnej zimy

 – możliwość projektowania ociepleń 
odpornych na uszkodzenia, z wyprawą 
wierzchnią w postaci tynku

 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania 

z wykorzystaniem niepalnego 
systemu ociepleń

O
pc

je
 w

yp
ra

w
 w

ie
rz

ch
ni

ch
 s

ys
te

m
u

Wyprawy wierzchnie

StarTop NanoporTop StarTop StellaporTop + SpeedTop NanoporTop NanoporTop

PuraTop PuraTop PuraTop GranoporTop + SpeedTop StarTop StarTop

SilikonTop SilikonTop SilikonTop CreativTop + SpeedTop PuraTop PuraTop

MosaikTop MosaikTop MosaikTop GranoporTop StellaporTop

CreativTop MosaikSuperfi ne MosaikSuperfi ne MosaikTop SilikatTop

EdelPutz Spezial CreativTop CreativTop MosaikSuperfi ne GranoporTop

EdelPutz Spezial EdelPutz Spezial CreativTop MosaikTop

MosaikSuperfi ne

CreativTop

EdelPutz Spezial

Farby elewacyjne na 
EdelPutz Spezial

NanoporColor NanoporColor NanoporColor NanoporColor

StarColor StarColor StarColor StarColor

PuraColor PuraColor PuraColor PuraColor

SilikonColor SilikonColor SilikonColor SilikonColor

SilikatColor SilikatColor SilikatColor SilikatColor

GranoporColor GranoporColor GranoporColor

Powłoki dekoracyjne

Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic

Lasur Lasur Lasur Lasur Lasur

Finish Finish Finish Finish Finish

Glitter Glitter Glitter Glitter Glitter

SW I P

1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej
2 lub 2x StarTex dla uzyskania ekstremalnej odporności na uszkodzenia

STARSYSTEM RESOLUTION 
(najlepsza termoizolacyjność)

STARSYSTEM 
(grafi towy)

STARSYSTEM 
(paroprzepuszczalny)

STARSYSTEM 
(do niskich temperatur)

STARSYSTEM POWER 
(wysoka odporność na uszkodzenia)

PROSYSTEM 
(na styropianie)

  najwyższy poziom izolacji termicznej

  najmniejsza grubość ocieplenia

  naturalny efekt samoczyszczenia

  najlepsza izolacyjność 
systemu na styropianie

  redukuje grubość ocieplenia

  szybkoschnąca powierzchnia 
wysoce odporna na zabrudzenia

  wysoka paroprzepuszczalność

  długotrwale czysta elewacja

  szybkoschnąca powierzchnia 
wysoce odporna na zabrudzenia

  ocieplenie w niskich temp.
(powyżej 0°C)

  szybka odporność 
na wysoką wilgotność

  stosowanie z wełną lub styropianem 

  najwyższa odporność 
na uszkodzenia użytkowe

  wzmocnienie strefy cokołowej

  szeroki wybór kolorystyki i struktur

  europejski standard jakości ocieplenia

 uniwersalny i praktyczny

  pewne i sprawdzone rozwiązanie

Przeznaczenie
Budynki wymagające najbardziej 
efektywnej termoizolacji, w tym 
największej oszczędności 
powierzchni użytkowej.

Budynki wymagające mniejszej grubości 
termoizolacji lub lepszego doświetlenia.

Nowe, szybko budowane 
lub remontowane budynki.

Ocieplanie budynków w czasie 
niskich temperatur.

Elewacje zagrożone uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. na terenie 
szkół, placów zabaw itp.).

Uniwersalny – ocieplenie na wszystkie 
klasyczne podłoża mineralne.

Sk
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych StarContact White StarContact White StarContact White StarContact Speed StarContact White ProContact

Materiał 
termoizolacyjny ResolutionTherm StarTherm1 openTherm ProTherm1 lub wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie StarTex + łączniki mechaniczne StarTex StarTex StarTex StarTex2 StarTex

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca StarContact White StarContact White StarContact White PowerFlex + SpeedFlex

lub StarContact Speed PowerFlex ProContact

Gruntowanie niewymagane niewymagane niewymagane niewymagane — UniPrimer

Wyprawa wierzchnia NanoporTop StarTop NanoporTop SilikonTop + SpeedTop SilikonTop SilikonTop

Numer oceny/
aprobaty technicznej

ETA – 15/0232 
(Baumit StarSystem Resolution) ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS) ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)
ETA – 15/0431 (Baumit StarSystem MW) 

ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS) ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem)

Ko
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Inwestor

 – brak kosztów częstej konserwacji 
 – najwyższy poziom izolacji termicznej 
 – najwięcej przestrzeni użytkowej 
 – najlepsze doświetlenie pomieszczeń

 – wysoka oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację 

 – większa powierzchnia użytkowa 
 – lepsze doświetlenie pomieszczeń

 – wysoka paroprzepuszczalność
 – długotrwała czystość elewacji
 – zwiększona odporność 

na grzyby i pleśń

 – możliwość kontynuowania prac 
ociepleniowych w warunkach 
łagodnej zimy (powyżej 0°C) 

 – brak wykwitów i łatwość stosowania 
zaprawy klejowo-szpachlowej bez 
konieczności stosowania dodatków

 – możliwość zastosowania styropianu 
lub wełny jako termoizolacji

 – ochrona elewacji przed uszkodzeniem 
 – łatwość wyboru kolorystyki i struktur 

wyprawy wierzchniej w postaci tynku

 – europejski standard jakości 
 – oszczędność wydatków na 

ogrzewanie i klimatyzację

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
 – możliwość projektowania ocieplenia 

w loggiach i na balkonach
 – efektywne ocieplenia bez 

efektu okien strzelniczych

 – długotrwale czysta elewacja 
 – łatwość uzyskania wysokich 

parametrów termoizolacyjnych 
 – zmniejszenie grubości ocieplenia

 – możliwość projektowania 
ociepleń łatwo odprowadzających 
wilgoć ze ścian

 – możliwość projektowania 
ocieplenia umożliwiającego 
zachowanie ciągłości prac, nawet 
w warunkach łagodnej zimy

 – możliwość projektowania ociepleń 
odpornych na uszkodzenia, z wyprawą 
wierzchnią w postaci tynku

 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania 

z wykorzystaniem niepalnego 
systemu ociepleń
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Wyprawy wierzchnie

StarTop NanoporTop StarTop StellaporTop + SpeedTop NanoporTop NanoporTop

PuraTop PuraTop PuraTop GranoporTop + SpeedTop StarTop StarTop

SilikonTop SilikonTop SilikonTop CreativTop + SpeedTop PuraTop PuraTop

MosaikTop MosaikTop MosaikTop GranoporTop StellaporTop

CreativTop MosaikSuperfi ne MosaikSuperfi ne MosaikTop SilikatTop

EdelPutz Spezial CreativTop CreativTop MosaikSuperfi ne GranoporTop

EdelPutz Spezial EdelPutz Spezial CreativTop MosaikTop

MosaikSuperfi ne

CreativTop

EdelPutz Spezial

Farby elewacyjne na 
EdelPutz Spezial

NanoporColor NanoporColor NanoporColor NanoporColor

StarColor StarColor StarColor StarColor

PuraColor PuraColor PuraColor PuraColor

SilikonColor SilikonColor SilikonColor SilikonColor

SilikatColor SilikatColor SilikatColor SilikatColor

GranoporColor GranoporColor GranoporColor

Powłoki dekoracyjne

Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic

Lasur Lasur Lasur Lasur Lasur

Finish Finish Finish Finish Finish

Glitter Glitter Glitter Glitter Glitter

SR S SO

1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej
2 lub 2x StarTex dla uzyskania ekstremalnej odporności na uszkodzenia
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PROSYSTEM
(na wełnie)

PRO RENO S 
(ocieplenie na ocieplenie)

KERAMIK
(z okładziną z płytek)

BAUMIT MG-M
(stropowy natryskowy)

BAUMIT MG
(stropowy szpachlowany)

  europejski standard jakości ocieplenia

  mineralny – wysokoparoprzepuszczalny

  najwyższa odporność przeciwpożarowa

  brak kosztów usuwania 
istniejącego ocieplenia

  dodatkowe ocieplenie budynku

  odnowienie elewacji

  oryginalny wygląd muru 
z klinkieru lub kamienia

  odporność na uderzenia 
i uszkodzenia

  biały kolor powierzchni sufi tu

  niepalny

  izolacja akustyczna

  niepalny

  izolacja akustyczna

Przeznaczenie
Elewacje budynków wysokich, 
podlegających wymaganiom 
niepalności elewacji.

Ocieplone dawniej elewacje budynków, 
wymagające spełniania aktualnych 
wymogów termoizolacyjności.

Elewacje wymagające ocieplenia 
i montażu wyprawy 
z płytek elewacyjnych.

Ocieplenie sufi tu garażu lub parkingu 
pod budynkiem. Stanowi izolację 
akustyczną i ochronę przeciwpożarową.

Ocieplenie sufi tu garażu lub parkingu 
pod budynkiem. Stanowi izolację 
akustyczną i ochronę przeciwpożarową.

Sk
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych ProContact ProContact ProContact ProContact ProContact

Materiał 
termoizolacyjny wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1 płyta lamelowa z wełny mineralnej płyta lamelowa z wełny mineralnej

Zbrojenie i mocowanie StarTex StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne — StarTex

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca ProContact ProContact ProContact — ProContact

Gruntowanie UniPrimer UniPrimer — UniPrimer —

Wyprawa wierzchnia SilikatTop SilikonTop FlexTop; gładkie płytki; FM Keramik S lub 
FlexMarmor; szorstkie płytki; FM Keramik F EdelPutz Versos —

Numer oceny/
aprobaty technicznej ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) AT – 15-9247/2014 (Baumit ProReno S) AT – 15-8662/2015 (Baumit Keramik) AT – 15-8344/2016 (Baumit MG-M) AT – 15-6779/2015 (Baumit MG)

Ko
rz

yś
ci

Inwestor

 – europejski standard jakości 
 – najwyższa odporność 

przeciwpożarowa 
 – wysoka paroprzepuszczalność

 – brak kosztów związanych 
z usuwaniem istniejącego ocieplenia 

 – odnowienie elewacji 
 – dodatkowa oszczędność wydatków 

na ogrzewanie i klimatyzację

 – oryginalny, klasyczny wygląd 
muru z kamienia i klinkieru 

 – europejski standard jakości 
 – ochrona elewacji przed 

uszkodzeniami

 – oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację

 – izolacja akustyczna
 – ochrona przeciwpożarowa

 – oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację

 – izolacja akustyczna
 – ochrona przeciwpożarowa

Architekt
 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania ocieplenia 

na budynkach wysokich

 – możliwość rewitalizacji starych, 
ocieplonych elewacji 

 – łatwość dotrzymania wymogów 
izolacyjności cieplnej ścian budynków 

 – gwarancja jakości i bezpieczeństwa 
systemu dzięki aprobacie technicznej

 – możliwość projektowania 
ocieplanych elewacji z użyciem 
różnego rodzaju płytek kamiennych, 
gresowych i klinkierowych 

 – brak potrzeby projektowania 
metalowego rusztu

 – ekonomiczne rozwiązanie 
problemu wygłuszenia i ocieplenia 
stropów garaży i piwnic

 – pewność i bezpieczeństwo 
projektowania dzięki 
aprobacie technicznej

 – możliwość uzyskania gładkiej 
powierzchni stropów garaży i piwnic

 – pewność i bezpieczeństwo 
projektowania dzięki 
aprobacie technicznej
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Wyprawy wierzchnie

NanoporTop StellaporTop

StarTop GranoporTop

PuraTop CreativTop

SilikonTop EdelPutz Spezial

StellaporTop

SilikatTop

MosaikTop

MosaikSuperfi ne

CreativTop

EdelPutz Spezial

Farby elewacyjne na 
EdelPutz Spezial

NanoporColor NanoporColor

StarColor StarColor

PuraColor PuraColor

SilikonColor SilikonColor

SilikatColor SilikatColor

GranoporColor GranoporColor

Powłoki dekoracyjne

Metallic Metallic

Lasur Lasur

Finish Finish

Glitter Glitter
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Systemy garażowe Baumit
PROSYSTEM
(na wełnie)

PRO RENO S 
(ocieplenie na ocieplenie)

KERAMIK
(z okładziną z płytek)

BAUMIT MG-M
(stropowy natryskowy)

BAUMIT MG
(stropowy szpachlowany)

  europejski standard jakości ocieplenia

  mineralny – wysokoparoprzepuszczalny

  najwyższa odporność przeciwpożarowa

  brak kosztów usuwania 
istniejącego ocieplenia

  dodatkowe ocieplenie budynku

  odnowienie elewacji

  oryginalny wygląd muru 
z klinkieru lub kamienia

  odporność na uderzenia 
i uszkodzenia

  biały kolor powierzchni sufi tu

  niepalny

  izolacja akustyczna

  niepalny

  izolacja akustyczna

Przeznaczenie
Elewacje budynków wysokich, 
podlegających wymaganiom 
niepalności elewacji.

Ocieplone dawniej elewacje budynków, 
wymagające spełniania aktualnych 
wymogów termoizolacyjności.

Elewacje wymagające ocieplenia 
i montażu wyprawy 
z płytek elewacyjnych.

Ocieplenie sufi tu garażu lub parkingu 
pod budynkiem. Stanowi izolację 
akustyczną i ochronę przeciwpożarową.

Ocieplenie sufi tu garażu lub parkingu 
pod budynkiem. Stanowi izolację 
akustyczną i ochronę przeciwpożarową.

Sk
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych ProContact ProContact ProContact ProContact ProContact

Materiał 
termoizolacyjny wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1 płyta lamelowa z wełny mineralnej płyta lamelowa z wełny mineralnej

Zbrojenie i mocowanie StarTex StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne — StarTex

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca ProContact ProContact ProContact — ProContact

Gruntowanie UniPrimer UniPrimer — UniPrimer —

Wyprawa wierzchnia SilikatTop SilikonTop FlexTop; gładkie płytki; FM Keramik S lub 
FlexMarmor; szorstkie płytki; FM Keramik F EdelPutz Versos —

Numer oceny/
aprobaty technicznej ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) AT – 15-9247/2014 (Baumit ProReno S) AT – 15-8662/2015 (Baumit Keramik) AT – 15-8344/2016 (Baumit MG-M) AT – 15-6779/2015 (Baumit MG)

Ko
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Inwestor

 – europejski standard jakości 
 – najwyższa odporność 

przeciwpożarowa 
 – wysoka paroprzepuszczalność

 – brak kosztów związanych 
z usuwaniem istniejącego ocieplenia 

 – odnowienie elewacji 
 – dodatkowa oszczędność wydatków 

na ogrzewanie i klimatyzację

 – oryginalny, klasyczny wygląd 
muru z kamienia i klinkieru 

 – europejski standard jakości 
 – ochrona elewacji przed 

uszkodzeniami

 – oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację

 – izolacja akustyczna
 – ochrona przeciwpożarowa

 – oszczędność wydatków 
na ogrzewanie i klimatyzację

 – izolacja akustyczna
 – ochrona przeciwpożarowa

Architekt
 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania ocieplenia 

na budynkach wysokich

 – możliwość rewitalizacji starych, 
ocieplonych elewacji 

 – łatwość dotrzymania wymogów 
izolacyjności cieplnej ścian budynków 

 – gwarancja jakości i bezpieczeństwa 
systemu dzięki aprobacie technicznej

 – możliwość projektowania 
ocieplanych elewacji z użyciem 
różnego rodzaju płytek kamiennych, 
gresowych i klinkierowych 

 – brak potrzeby projektowania 
metalowego rusztu

 – ekonomiczne rozwiązanie 
problemu wygłuszenia i ocieplenia 
stropów garaży i piwnic

 – pewność i bezpieczeństwo 
projektowania dzięki 
aprobacie technicznej

 – możliwość uzyskania gładkiej 
powierzchni stropów garaży i piwnic

 – pewność i bezpieczeństwo 
projektowania dzięki 
aprobacie technicznej
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Wyprawy wierzchnie

NanoporTop StellaporTop

StarTop GranoporTop

PuraTop CreativTop

SilikonTop EdelPutz Spezial

StellaporTop

SilikatTop

MosaikTop

MosaikSuperfi ne

CreativTop

EdelPutz Spezial

Farby elewacyjne na 
EdelPutz Spezial

NanoporColor NanoporColor

StarColor StarColor

PuraColor PuraColor

SilikonColor SilikonColor

SilikatColor SilikatColor

GranoporColor GranoporColor

Powłoki dekoracyjne

Metallic Metallic

Lasur Lasur

Finish Finish

Glitter Glitter

 

PW R K
Systemy ociepleń ścian zewnętrznych Baumit

1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej



Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit PuraColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor

  

  samoczyszcząca

  z efektem fotokatalizy

  bardzo wysoka trwałość

  najlepsza ochrona elewacji

  odporna na brud i wodę

 bardzo wysoka siła krycia

 największa gama kolorów

  łatwa w obróbce

  wodoodporna

  przyjazna w użyciu

  paroprzepuszczalna

  odporna na brud i wodę

 wysokoparoprzepuszczalna

 mineralna, niepalna

 dedykowana do renowacji

 bogata kolorystyka

 łatwa w obróbce

 ekonomiczna

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i paroprzepuszczalne 
ocieplenia z płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i narażone na korozję 
mikrobiologiczną.

Ciemne lub intensywne 
elewacje budynków.

Wysokiej jakości ocieplenia na 
styropianie i płycie Baumit openTherm.

Ściany budynków zabytkowych 
i ocieplenia z tynkiem mineralnym.

Beton, tynki mineralne i organiczne 
lub powierzchnie szpachlowane 
na zewnątrz budynków.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852 654 654 758

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** *** **** ** ** ***

Paroprzepuszczalność *** ** * ** *** *

Elastyczność * *** **** *** * ****

Nasiąkliwość *** ** * ** ** *

Odporność na zabrudzenia **** **** *** *** *** *

Odporność na uszkodzenia *** *** *** *** *** ****

Odporność na zmywanie ** *** *** *** ** ****

Długoletnia trwałość **** *** *** *** **** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * **** *** **** * ****

Łatwość aplikacji ** **** *** **** ** ****

Ko
rz
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ci

Inwestor

 – ochrona elewacji 
 – brak potrzeby częstej konserwacji 
 – komfortowy klimat w mieszkaniu 

z paroprzepuszczalnym ociepleniem

 – najwyższa ochrona elewacji 
przed szkodliwym działaniem 
glonów i grzybów

 – największa gama kolorystyczna 
 – bardzo wysoka ochrona elewacji

 – ochrona elewacji 
 – wysoka trwałość użytkowa

 – długoletnia trwałość 
 – możliwość stosowania 

na starszych obiektach

 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
 – paroprzepuszczalne ocieplenie 

z tynkiem mineralnym oraz 
płytą Baumit openTherm

 – unikalna jakość produktu

 – możliwość stosowania na 
elewacjach o podwyższonych 
wymaganiach jakości i trwałości

 – zastosowanie z każdym 
rodzajem termoizolacji

 – największa gama kolorystyczna 
 – szeroki wybór kolorów, od najbardziej 

intensywnych do ciemnych odcieni

 – możliwość stosowania na 
elewacjach o podwyższonych 
wymaganiach jakości i trwałości 

 – zastosowanie z każdym 
rodzajem termoizolacji

 – możliwość stosowania 
na budynkach zabytkowych

 – zastosowanie w układzie z niepalnym 
ociepleniem na wełnie i z tynkiem 
mineralnym (np. dla budynków 
o wysokości powyżej 25 m)

 – możliwość projektowania 
w bogatej palecie odcieni

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy

Farby elewacyjne premium

Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit PuraColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor

  

  samoczyszcząca

  z efektem fotokatalizy

  bardzo wysoka trwałość

  najlepsza ochrona elewacji

  odporna na brud i wodę

 bardzo wysoka siła krycia

 największa gama kolorów

  łatwa w obróbce

  wodoodporna

  przyjazna w użyciu

  paroprzepuszczalna

  odporna na brud i wodę

 wysokoparoprzepuszczalna

 mineralna, niepalna

 dedykowana do renowacji

 bogata kolorystyka

 łatwa w obróbce

 ekonomiczna

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i paroprzepuszczalne 
ocieplenia z płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i narażone na korozję 
mikrobiologiczną.

Ciemne lub intensywne 
elewacje budynków.

Wysokiej jakości ocieplenia na 
styropianie i płycie Baumit openTherm.

Ściany budynków zabytkowych 
i ocieplenia z tynkiem mineralnym.

Beton, tynki mineralne i organiczne 
lub powierzchnie szpachlowane 
na zewnątrz budynków.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852 654 654 758

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** *** **** ** ** ***

Paroprzepuszczalność *** ** * ** *** *

Elastyczność * *** **** *** * ****

Nasiąkliwość *** ** * ** ** *

Odporność na zabrudzenia **** **** *** *** *** *

Odporność na uszkodzenia *** *** *** *** *** ****

Odporność na zmywanie ** *** *** *** ** ****

Długoletnia trwałość **** *** *** *** **** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * **** *** **** * ****

Łatwość aplikacji ** **** *** **** ** ****

Ko
rz

yś
ci

Inwestor

 – ochrona elewacji 
 – brak potrzeby częstej konserwacji 
 – komfortowy klimat w mieszkaniu 

z paroprzepuszczalnym ociepleniem

 – najwyższa ochrona elewacji 
przed szkodliwym działaniem 
glonów i grzybów

 – największa gama kolorystyczna 
 – bardzo wysoka ochrona elewacji

 – ochrona elewacji 
 – wysoka trwałość użytkowa

 – długoletnia trwałość 
 – możliwość stosowania 

na starszych obiektach

 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
 – paroprzepuszczalne ocieplenie 

z tynkiem mineralnym oraz 
płytą Baumit openTherm

 – unikalna jakość produktu

 – możliwość stosowania na 
elewacjach o podwyższonych 
wymaganiach jakości i trwałości

 – zastosowanie z każdym 
rodzajem termoizolacji

 – największa gama kolorystyczna 
 – szeroki wybór kolorów, od najbardziej 

intensywnych do ciemnych odcieni

 – możliwość stosowania na 
elewacjach o podwyższonych 
wymaganiach jakości i trwałości 

 – zastosowanie z każdym 
rodzajem termoizolacji

 – możliwość stosowania 
na budynkach zabytkowych

 – zastosowanie w układzie z niepalnym 
ociepleniem na wełnie i z tynkiem 
mineralnym (np. dla budynków 
o wysokości powyżej 25 m)

 – możliwość projektowania 
w bogatej palecie odcieni

Farby elewacyjne
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Baumit Lasur Baumit Metallic Baumit Glitter Baumit Finish

  koloryzująca dekoracja tynków

  idealna do wykonywania imitacji

  nadaje indywidualny 
wygląd powierzchni

  nadaje indywidualny, metaliczny połysk

  pozwala imitować powierzchnię metali

  podkreśla dekorację elewacji

  transparentna, brokatowa 
dekoracja tynków

  nadaje indywidualny, 
opalizujący charakter

  błyszczy w świetle słonecznym

  transparentny wygląd

  ochrona powierzchni elewacji

  gotowa i łatwa w użyciu

Rekomendowane 
zastosowanie

Powierzchnie elewacji 
wg indywidualnej kolorystyki 
lub imitacje, np. drewna i betonu.

Powierzchnie elewacji w metalicznym 
kolorze lub imitacje stali i miedzi.

Opalizujące srebrnym i złotym 
brokatem powierzchnie elewacji.

Powierzchnie tynków i farb 
z powłoką Lasur.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 81 81 4 transparentny

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** **** – –

Paroprzepuszczalność *** ** ** ***

Elastyczność * ** ** *

Nasiąkliwość ** ** ** **

Odporność na zabrudzenia *** ** ** **

Odporność na uszkodzenia *** *** *** ***

Odporność na zmywanie ** *** ** **

Długoletnia trwałość *** *** *** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * ** ** *

Łatwość aplikacji ** ** ** ***

Ko
rz

yś
ci

Inwestor  – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – bezpieczeństwo wypraw 
wierzchnich na elewacji

Architekt

 – możliwość projektowania 
indywidualnych efektów 
dekoracyjnych na elewacji 

 – wyróżnienie projektu (np. dzięki 
imitacjom drewna i betonu 
architektonicznego)

 – możliwość wyróżnienia projektu 
z użyciem metalicznego 
koloru elewacji

 – możliwość wyróżnienia elewacji 
dzięki efektowi opalizacji brokatu

 – ułatwienie projektowania 
poprzez dostępność produktu 
zabezpieczającego powłoki 
dekoracyjne i wyprawy wierzchnie

Legenda:  * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy
 1 inne kolory z palet Baumit Life na zapytanie

Powłoki dekoracyjne (Design Life)

Baumit Lasur Baumit Metallic Baumit Glitter Baumit Finish

  koloryzująca dekoracja tynków

  idealna do wykonywania imitacji

  nadaje indywidualny 
wygląd powierzchni

  nadaje indywidualny, metaliczny połysk

  pozwala imitować powierzchnię metali

  podkreśla dekorację elewacji

  transparentna, brokatowa 
dekoracja tynków

  nadaje indywidualny, 
opalizujący charakter

  błyszczy w świetle słonecznym

  transparentny wygląd

  ochrona powierzchni elewacji

  gotowa i łatwa w użyciu

Rekomendowane 
zastosowanie

Powierzchnie elewacji 
wg indywidualnej kolorystyki 
lub imitacje, np. drewna i betonu.

Powierzchnie elewacji w metalicznym 
kolorze lub imitacje stali i miedzi.

Opalizujące srebrnym i złotym 
brokatem powierzchnie elewacji.

Powierzchnie tynków i farb 
z powłoką Lasur.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 81 81 4 transparentny

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** **** – –

Paroprzepuszczalność *** ** ** ***

Elastyczność * ** ** *

Nasiąkliwość ** ** ** **

Odporność na zabrudzenia *** ** ** **

Odporność na uszkodzenia *** *** *** ***

Odporność na zmywanie ** *** ** **

Długoletnia trwałość *** *** *** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * ** ** *

Łatwość aplikacji ** ** ** ***

Ko
rz

yś
ci

Inwestor  – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – niepowtarzalna elewacja 
z wyróżniającymi się detalami

 – bezpieczeństwo wypraw 
wierzchnich na elewacji

Architekt

 – możliwość projektowania 
indywidualnych efektów 
dekoracyjnych na elewacji 

 – wyróżnienie projektu (np. dzięki 
imitacjom drewna i betonu 
architektonicznego)

 – możliwość wyróżnienia projektu 
z użyciem metalicznego 
koloru elewacji

 – możliwość wyróżnienia elewacji 
dzięki efektowi opalizacji brokatu

 – ułatwienie projektowania 
poprzez dostępność produktu 
zabezpieczającego powłoki 
dekoracyjne i wyprawy wierzchnie



Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit PuraTop Baumit SilikonTop Baumit StellaporTop Baumit SilikatTop

 

  samoczyszczący

  z efektem fotokatalizy

  bardzo wysoka trwałość

  szybkoschnąca powierzchnia, 
wysoce odporna na zabrudzenia

  zwiększona ochrona przed 
grzybami i pleśnią

  najlepsze właściwości obróbki

  dostępny w pełnej 
kolorystyce Baumit Life

  pozwala uzyskać intensywną 
tonację kolorów

  wyposażony w technologię chłodzenia

  najłatwiejszy w obróbce

  odporny na brud i wodę

  najlepszy w trudnych 
warunkach aplikacji

  uniwersalny w zastosowaniu

  paroprzepuszczalny

  wysoka trwałość użytkowa

  wysokoparoprzepuszczalny

  mineralny, niepalny

 dedykowany do renowacji

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i oddychające ocieplenia 
z perforowaną płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków narażone 
na korozję mikrobiologiczną 
i zaprojektowane w białym kolorze.

Elewacje budynków zaprojektowane 
w ciemnych i intensywnych kolach. 

Wysokiej jakości ocieplenia 
na styropianie i płycie perforowanej 
Baumit openTherm.

Standardowy system ociepleń 
na styropianie lub wełnie mineralnej.

Ocieplenia na wełnie mineralnej, 
elewacje z wymogiem niepalności 
(np. powyżej 25 m), ściany 
budynków zabytkowych.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852 654 654 654

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** *** **** ** ** **

Paroprzepuszczalność *** ** * ** ** ***

Elastyczność * *** **** *** ** *

Nasiąkliwość *** ** ** ** ** ***

Odporność na zabrudzenia **** **** *** *** *** ***

Odporność na uszkodzenia *** *** **** *** *** ***

Długoletnia trwałość **** *** *** *** *** ****

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * **** *** **** *** **

Łatwość aplikacji ** **** *** **** *** **

Ko
rz

yś
ci

Inwestor

 – ochrona elewacji 
 – brak potrzeby częstej konserwacji 
 – komfortowy klimat w mieszkaniu 

z paroprzepuszczalnym ociepleniem

 – doskonałe rozwiązanie 
dla śnieżnobiałych elewacji 

 – najwyższa ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość kolorów

 – największa gama kolorystyczna 
 – bardzo wysoka ochrona elewacji

 – ochrona elewacji 
 – wysoka trwałość użytkowa

 – ochrona elewacji 
 – trwałość użytkowa

 – długoletnia trwałość 
 – brak problemów funkcjonowania 

na starszych obiektach 

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
(fotokataliza)

 – paroprzepuszczalne ocieplenie 
z płytą Baumit openTherm

 – unikalna jakość produktu

 – długotrwale czysta elewacja 
 – bogata gama kolorów

 – największa gama kolorystyczna 
 – szeroki wybór kolorów, od jasnych, 

poprzez najbardziej intensywne, 
do ciemnych odcieni

 – wysoka jakość elewacji 
 – możliwość stosowania z każdym 

rodzajem termoizolacji

 – możliwość uniwersalnego 
zastosowania

 – możliwość projektowania niepalnych 
ociepleń na wełnie (np. dla budynków 
o wysokości powyżej 25 m) 

 – projektowanie na budynkach 
zabytkowych

 – dodatkowe kolory w stosunku do 
standardowego tynku silikonowego

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy

Tynki strukturalne premium

Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit PuraTop Baumit SilikonTop Baumit StellaporTop Baumit SilikatTop

 

  samoczyszczący

  z efektem fotokatalizy

  bardzo wysoka trwałość

  szybkoschnąca powierzchnia, 
wysoce odporna na zabrudzenia

  zwiększona ochrona przed 
grzybami i pleśnią

  najlepsze właściwości obróbki

  dostępny w pełnej 
kolorystyce Baumit Life

  pozwala uzyskać intensywną 
tonację kolorów

  wyposażony w technologię chłodzenia

  najłatwiejszy w obróbce

  odporny na brud i wodę

  najlepszy w trudnych 
warunkach aplikacji

  uniwersalny w zastosowaniu

  paroprzepuszczalny

  wysoka trwałość użytkowa

  wysokoparoprzepuszczalny

  mineralny, niepalny

 dedykowany do renowacji

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków w zanieczyszczonym 
otoczeniu i oddychające ocieplenia 
z perforowaną płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków narażone 
na korozję mikrobiologiczną 
i zaprojektowane w białym kolorze.

Elewacje budynków zaprojektowane 
w ciemnych i intensywnych kolach. 

Wysokiej jakości ocieplenia 
na styropianie i płycie perforowanej 
Baumit openTherm.

Standardowy system ociepleń 
na styropianie lub wełnie mineralnej.

Ocieplenia na wełnie mineralnej, 
elewacje z wymogiem niepalności 
(np. powyżej 25 m), ściany 
budynków zabytkowych.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852 654 654 654

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów ** *** **** ** ** **

Paroprzepuszczalność *** ** * ** ** ***

Elastyczność * *** **** *** ** *

Nasiąkliwość *** ** ** ** ** ***

Odporność na zabrudzenia **** **** *** *** *** ***

Odporność na uszkodzenia *** *** **** *** *** ***

Długoletnia trwałość **** *** *** *** *** ****

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne * **** *** **** *** **

Łatwość aplikacji ** **** *** **** *** **

Ko
rz

yś
ci

Inwestor

 – ochrona elewacji 
 – brak potrzeby częstej konserwacji 
 – komfortowy klimat w mieszkaniu 

z paroprzepuszczalnym ociepleniem

 – doskonałe rozwiązanie 
dla śnieżnobiałych elewacji 

 – najwyższa ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość kolorów

 – największa gama kolorystyczna 
 – bardzo wysoka ochrona elewacji

 – ochrona elewacji 
 – wysoka trwałość użytkowa

 – ochrona elewacji 
 – trwałość użytkowa

 – długoletnia trwałość 
 – brak problemów funkcjonowania 

na starszych obiektach 

Architekt

 – długotrwale czysta elewacja 
(fotokataliza)

 – paroprzepuszczalne ocieplenie 
z płytą Baumit openTherm

 – unikalna jakość produktu

 – długotrwale czysta elewacja 
 – bogata gama kolorów

 – największa gama kolorystyczna 
 – szeroki wybór kolorów, od jasnych, 

poprzez najbardziej intensywne, 
do ciemnych odcieni

 – wysoka jakość elewacji 
 – możliwość stosowania z każdym 

rodzajem termoizolacji

 – możliwość uniwersalnego 
zastosowania

 – możliwość projektowania niepalnych 
ociepleń na wełnie (np. dla budynków 
o wysokości powyżej 25 m) 

 – projektowanie na budynkach 
zabytkowych

 – dodatkowe kolory w stosunku do 
standardowego tynku silikonowego

Tynki strukturalne
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Tynki strukturalne Tynk mineralny

Baumit GranoporTop Baumit EdelPutz Spezial Baumit CreativTop Baumit MosaikTop Baumit MosaikSuperfi ne

 

  bogata kolorystyka

  łatwy w obróbce

  ekonomiczny

  wysokoparoprzepuszczalny

  mineralny, niepalny

  ekonomiczny

  największa możliwość 
kształtowania form i struktur

  bogata kolorystyka

  tworzy indywidualny 
charakter powierzchni

   efekt kamienia naturalnego

  wysoka odporność na uszkodzenia

  wysoka trwałość użytkowa

  efekt kamienia naturalnego 
(drobnoziarnisty)

  tynk z domieszką miki

  wysoka odporność na uszkodzenia

  wysoka trwałość użytkowa

Rekomendowane 
zastosowanie

Standardowy system ociepleń, miejsca 
wrażliwe na ewentualne uszkodzenia.

Ocieplenia na wełnie mineralnej, 
elewacje z wymogiem niepalności 
(np. powyżej 25 m) i ściany 
budynków zabytkowych.

Kreatywne w formie i strukturze 
powierzchnie elewacji. 

Mury oporowe, strefa cokołowa 
elewacji, balkonów, tarasów.

Korytarze, klatki schodowe, ściany 
ciągów komunikacyjnych.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 758 57 758 36 44

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów *** * *** **** ****

Paroprzepuszczalność * **** ** * *

Elastyczność **** * *** **** ****

Nasiąkliwość * **** ** * *

Odporność na zabrudzenia * ** *** *** ***

Odporność na uszkodzenia **** * *** **** ****

Długoletnia trwałość *** ** *** *** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne **** * * * *

Łatwość aplikacji **** * ** *** ***

Ko
rz

yś
ci

Inwestor
 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa

 – przeznaczony do starszych budynków 
oraz budynków zabytkowych

 – wyróżnienie elewacji 
 – możliwość wprowadzenia 

detali architektonicznych 
o oryginalnej strukturze

 – ochrona elewacji
 – najwyższa trwałość użytkowa

 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa
 – możliwość aplikacji natryskowej

Architekt  – możliwość projektowania 
w bogatej palecie odcieni

 – możliwość projektowania niepalnych 
ociepleń na wełnie (np. dla 
budynków o wysokości 25 m) 

 – przeznaczony do budynków 
zabytkowych

 – oryginalne struktury na 
elewacjach (bez przerywania 
ciągłości systemu ociepleń) 

 – gładkie struktury elewacji 
 – różnorodne imitacje 

(np. deska, cegła, kamień)

 – wysoka trwałość użytkowa 
 – wysoka odporność na uszkodzenia 
 – efekt różnokolorowych kamyczków

 – wysoka trwałość użytkowa 
 – wysoka odporność na uszkodzenia 
 – efekt drobnych, różnokolorowych 

kamyczków

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy

Tynki dekoracyjne (Design Life)

Baumit GranoporTop Baumit EdelPutz Spezial Baumit CreativTop Baumit MosaikTop Baumit MosaikSuperfi ne

 

  bogata kolorystyka

  łatwy w obróbce

  ekonomiczny

  wysokoparoprzepuszczalny

  mineralny, niepalny

  ekonomiczny

  największa możliwość 
kształtowania form i struktur

  bogata kolorystyka

  tworzy indywidualny 
charakter powierzchni

   efekt kamienia naturalnego

  wysoka odporność na uszkodzenia

  wysoka trwałość użytkowa

  efekt kamienia naturalnego 
(drobnoziarnisty)

  tynk z domieszką miki

  wysoka odporność na uszkodzenia

  wysoka trwałość użytkowa

Rekomendowane 
zastosowanie

Standardowy system ociepleń, miejsca 
wrażliwe na ewentualne uszkodzenia.

Ocieplenia na wełnie mineralnej, 
elewacje z wymogiem niepalności 
(np. powyżej 25 m) i ściany 
budynków zabytkowych.

Kreatywne w formie i strukturze 
powierzchnie elewacji. 

Mury oporowe, strefa cokołowa 
elewacji, balkonów, tarasów.

Korytarze, klatki schodowe, ściany 
ciągów komunikacyjnych.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 758 57 758 36 44

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów *** * *** **** ****

Paroprzepuszczalność * **** ** * *

Elastyczność **** * *** **** ****

Nasiąkliwość * **** ** * *

Odporność na zabrudzenia * ** *** *** ***

Odporność na uszkodzenia **** * *** **** ****

Długoletnia trwałość *** ** *** *** ***

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne **** * * * *

Łatwość aplikacji **** * ** *** ***

Ko
rz

yś
ci

Inwestor
 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa

 – przeznaczony do starszych budynków 
oraz budynków zabytkowych

 – wyróżnienie elewacji 
 – możliwość wprowadzenia 

detali architektonicznych 
o oryginalnej strukturze

 – ochrona elewacji
 – najwyższa trwałość użytkowa

 – ochrona elewacji 
 – najwyższa trwałość użytkowa
 – możliwość aplikacji natryskowej

Architekt  – możliwość projektowania 
w bogatej palecie odcieni

 – możliwość projektowania niepalnych 
ociepleń na wełnie (np. dla 
budynków o wysokości 25 m) 

 – przeznaczony do budynków 
zabytkowych

 – oryginalne struktury na 
elewacjach (bez przerywania 
ciągłości systemu ociepleń) 

 – gładkie struktury elewacji 
 – różnorodne imitacje 

(np. deska, cegła, kamień)

 – wysoka trwałość użytkowa 
 – wysoka odporność na uszkodzenia 
 – efekt różnokolorowych kamyczków

 – wysoka trwałość użytkowa 
 – wysoka odporność na uszkodzenia 
 – efekt drobnych, różnokolorowych 

kamyczków
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Renowacje ociepleń

Szybko, łatwo i trwale

Fasada pełni nie tylko funkcję ozdobną, ale przede wszystkim jest 
tarczą ochronną każdego budynku. Z tego powodu codziennie nara-
żona jest na wiele czynników obciążających ze strony środowiska, 
które z czasem mogą pozostawić na niej nieestetyczne ślady i ne-
gatywnie działać na jej funkcje. Istnieje wiele powodów, które wpły-
wają na elewację i jej pierwotny wygląd – od zwykłego wyblaknięcia 
farby, spowodowanego promieniowaniem słonecznym, aż do głębo-
kich pęknięć lub porostu glonów i grzybów.
Firma Baumit, wychodząc naprzeciw problemom związanym ze 
starszymi fasadami, rozpoznała przyczyny zniszczeń i opracowała 
łatwe, szybkie i opłacalne pod względem ekonomicznym, sposoby 
przywrócenia każdej elewacji jej tradycyjnego piękna. Niezależnie, 
czy jest to fasada ocieplona lub tradycyjna, czy są to niewielkie 
zabrudzenia lub głębokie pęknięcia – Baumit oferuje optymalne 
i efektywne rozwiązanie dla każdego problemu elewacyjnego.

Od czego zacząć? 

W celu znalezienia odpowiedniej metody renowacji, w pierwszej 
kolejności niezbędna jest dokładna analiza i ewentualnie krótka, 
wstępna naprawa fasady. Powierzchnia powinna być zawsze sucha 
i wolna od pyłu, a luźne cząstki usunięte. Do czyszczenia elewacji 
i przygotowania jej do dalszych prac polecamy Baumit ReClean, zaś 
fasady z porostem grzybów i/lub alg można szybko oczyścić z pomo-
cą preparatu Baumit FungoFluid.

Wiele dróg do sukcesu

Lekko zabrudzona lub wyblakła od słońca fasada to dla produktów 
Baumit żaden problem. Wystarczy szybka, nieskomplikowana 
 renowacja, by Twoja elewacja odzyskała swój pierwotny blask. Małe 
pęknięcia i rysy usuniesz przy pomocy Baumit FillPrimer – już pierw-
sza warstwa podkładu wypełni nawet najdrobniejsze uszkodzenia 
elewacji. Następnie nałóż dwie warstwy farby fasadowej Baumit i… 
gotowe! A dla elewacji o większych niż powyższe uszkodzeniach, 
Baumit oferuje osobne, również szybkie i proste, rozwiązania.

Jak usunąć mikroorganizmy z fasady?

Porost glonów oraz grzybów na fasadzie to zjawisko, które stanowi 
realne zagrożenie dla stanu technicznego elewacji. Jednym z pole-
canych sposobów na pozbycie się zielonych nalotów jest stosowa-
nie podczas renowacji środka do usuwania grzybów i alg – Baumit 
FungoFluid. Produkt doskonale oczyszcza powierzchnię ze szkodli-
wych mikroorganizmów i długo chroni je przed kolejnymi atakami. 
Dodatkową ochronę elewacji oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju no-
wych mikroorganizmów zapewnia stosowanie dodatków grzybobój-
czych w tynkach i farbach.
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Mycie i przemalowanie zabrudzonej elewacji

01

BRUDNA FASADA  
BEZ USZKODZEŃ

EFEKT OTRZYMANY  
PO UŻYCIU PRODUKTU 
DO CZYSZCZENIA 
ELEWACJI
Baumit ReClean

FASADA POKRYTA  
SILIKONOWĄ FARBĄ 
WYPOSAŻONĄ 
W OCHRONĘ PRZED 
GRZYBAMI I PLEŚNIĄ
Baumit StarColor lub 
Baumit NanoporColor

W miarę upływu czasu typowa elewacja wykończona cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w naturalny sposób 
pokrywa się cząsteczkami brudu. Przyczynia się do tego struktura tynku (kornik lub baranek), ładunek elektrosta-
tyczny elewacji oraz warunki, w jakich jest ona użytkowana. Sposobem na czystą elewację jest okresowe mycie 
powierzchni ścian, ciśnieniowo lub ręcznie, wodą z dodatkiem wysoko skutecznego środka o właściwościach czysz-
czących i pielęgnacyjnych – Baumit ReClean.
Na tych elewacjach, na których widoczne są niewielkie zmiany kolorystyczne (np. blaknięcie kolorów) zaleca się 
dodatkowe ich przemalowanie. Uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie farby premium Baumit StarColor lub 
farby silikonowej Baumit NanoporColor, które można używać na każdy rodzaj wyprawy.

Baumit ReClean 
Środek do czyszczenia elewacji
Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni 
elewacji. Preparat na bazie niskopieniących substancji powierzchniowo-czynnych, o wła-
ściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mi-
kroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, 
brudu, olejów i tłuszczów.

 ■ usuwa zalegający kurz

 ■ skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą

 ■ rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji 

Baumit StarColor
Farba silikonowa premium
Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie żywi-
cy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia i podwyższona odporność na zabrudzenia. 
Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian zewnętrznych. Produkt posiada 
ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

 ■ najlepsza ochrona elewacji

 ■ odporna na brud i wodę

 ■ bardzo wysoka siła krycia
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Czyszczenie 
Przelać środek do czyszczenia elewacji (Baumit  ReClean) 
do pojemnika z rozpylaczem.

Nanieść środek do czyszczenia elewacji na zabrudzoną 
elewację.

Wyczyścić zabrudzenia na elewacji za pomocą szczotki.

Malowanie 
Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor 
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem od-
powiedniej końcówki mieszającej).

Nabrać farbę z wiadra, odciskając jej nadmiar na tzw. 
kratce.

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natry-
skowo).
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Usunięcie mikroorganizmów

02

ELEWACJA 
ZAATAKOWANA PRZEZ 
MIKROORGANIZMY

ELEWACJA 
PO ZASTOSOWANIU 
ŚRODKA DO USUWANIA 
GRZYBÓW I ALG
Baumit FungoFluid

FASADA POMALOWANA 
FARBĄ WYPOSAŻONĄ 
W OCHRONĘ PRZED 
GRZYBAMI I PLEŚNIĄ
Baumit StarColor lub 
Baumit NanoporColor

Charakterystyczny zielony lub szary nalot na elewacji to znak, że zaatakowały ją mikroorganizmy. Stosowanie do-
datków grzybobójczych w tynkach i farbach znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów na powierzchni 
elewacji. Jednym z polecanych sposobów na pozbycie się zielonych nalotów jest stosowanie podczas czyszczenia 
środka do usuwania grzybów i alg Baumit FungoFluid.

Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonów i grzybów
Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony 
powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

 ■ odporny na warunki atmosferyczne

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ niepalny 

Baumit NanoporColor
Farba samoczyszcząca premium
Gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysokoparoprzepuszczalna farba elewa-
cyjna. Oparta na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, które gwarantują długotrwałą 
czystość oraz wysoką odporność na zanieczyszczenia i zabrudzenia. Do stosowania na ze-
wnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba do-
stępna w kolorach Life.

 ■ samoczyszcząca

 ■ z efektem fotokatalizy

 ■ bardzo wysoka trwałość
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Dezynfekcja 
Przelać środek do czyszczenia elewacji (Baumit 
 FungoFluid) do pojemnika z rozpylaczem.

Nanieść środek do czyszczenia elewacji na zabrudzoną 
elewację.

Wyczyścić zabrudzenia na elewacji za pomocą szczotki.

Malowanie 
Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor 
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem od-
powiedniej końcówki mieszającej).

Nabrać farbę z wiadra, odciskając jej nadmiar na tzw. 
kratce.

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natry-
skowo).
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Naprawa mikrospękań wyprawy dekoracyjnej

03

FASADA 
Z PĘKNIĘCIAMI 
MNIEJSZYMI NIŻ 
0,5 MM

FASADA PO UŻYCIU 
PODKŁADU 
WYPEŁNIAJĄCEGO RYSY
Baumit FillPrimer

ELEWACJA PO NAŁOŻENIU 
FARBY BAUMIT
Baumit StarColor lub 
Baumit NanoporColor

Zbyt ciemny kolor fasady bez odpowiedniego zabezpieczenia prowadzi do nadmiernego nagrzewania ścian i powsta-
wania naprężeń, w efekcie czego na elewacji mogą pojawić się mikropęknięcia. Sposób naprawy należy dopasować 
do rodzaju rys, ich głębokości i przebiegu. Drobne pęknięcia (rysy włoskowate) wyeliminujemy stosując wzmocnio-
ny włóknami, paroprzepuszczalny podkład gruntujący Baumit FillPrimer, który wypełni i pokryje rysy do 0,5 mm. 
Po zagruntowaniu powierzchni należy pomalować ścianę odpowiednią farbą, zależnie od rodzaju zastosowanego 
wcześniej tynku.

Baumit FillPrimer
Podkład wypełniający rysy
Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stoso-
wania na zewnątrz i wewnątrz.

 ■ wzmocniony włóknami

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ eliminuje rysy szerokości 0,5 mm 

Baumit StarColor
Farba silikonowa premium
Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie żywi-
cy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia i podwyższona odporność na zabrudzenia. 
Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian zewnętrznych. Produkt posiada 
ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

 ■ najlepsza ochrona elewacji

 ■ odporna na brud i wodę

 ■ bardzo wysoka siła krycia
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Mostkowanie rys i spękań 
Sprawdzić czy wielkość (grubość) rys/spękań na elewa-
cji nie przekracza 0,5 mm.

Wymieszać zawartość wiadra z podkładem wypełniają-
cym rysy Baumit FillPrimer za pomocą mieszadła wol-
noobrotowego.

Nabrać podkład wypełniający rysy odsączając jego nad-
miar.

Nałożyć podkład wypełniający rysy za pomocą wałka na 
elewację z mikrospękaniami.

Malowanie 
Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor 
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem od-
powiedniej końcówki mieszającej).

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natry-
skowo).
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Naprawa spękanej elewacji

04

FASADA 
Z PĘKNIĘCIAMI 
WIĘKSZYMI NIŻ 
0,5 MM

ZASZPACHLOWANA 
POWIERZCHNIA 
ELEWACJI
Baumit 
multiContact MC 55 W 
lub Baumit StarContact 
White

WZMOCNIENIE SIATKĄ 
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Baumit StarTex

UŻYCIE TYNKU 
DEKORACYJNEGO
Baumit StarTop lub
Baumit NanoporTop

Uszkodzoną fasadę naprawimy poprzez umycie ścian środkiem do czyszczenia elewacji Baumit  FacadeCleaner 
i zaszpachlowanie całej powierzchni białą zaprawą przyczepną Baumit  multiContact MC  55  W lub zaprawą 
klejowo-szpachlową Baumit StarContact White wraz z zatopieniem siatki z włókna szklanego Baumit StarTex. 
 Następnie należy zagruntować powierzchnię i zastosować dowolny tynk dekoracyjny.

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-
znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji 
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej. 

 ■ odporna na warunki atmosferyczne

 ■ hydrofobowa

 ■ paroprzepuszczalna

Baumit NanoporTop
Tynk samoczyszczący premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Mineralny, wyso-
koparoprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia. Oparty na nanotechnologii i procesie foto-
katalizy, które gwarantują długotrwałą czystość i wysoką ochronę przed zanieczyszczeniami. 
Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami, 
glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

 ■ samoczyszczący

 ■ z efektem fotokatalizy

 ■ bardzo wysoka trwałość
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Określenie szerokości 
Sprawdzić czy grubość rys/spękań na elewacji jest więk-
sza niż 0,5 mm.

Dokonać analizy powierzchni elewacji za pomocą szpa-
chelki – luźno trzymające się fragmenty należy usunąć.

Scalanie, wzmocnienie 
Wymieszać zaprawę Baumit MC 55 W lub zaprawę kle-
jowo-szpachlową Baumit StarContact White z wodą wg 
instrukcji na opakowaniu.

Nałożyć zaprawę za pomocą pacy zębatej.

Zatopić siatkę z włókna szklanego Baumit StarTex oraz 
zaszpachlować ją z użyciem zaprawy Baumit MC 55 W 
lub Baumit StarContact White.

Warstwa dekoracyjna 
Na wyschniętą powierzchnię zaprawy aplikować tynk 
strukturalny Baumit StarTop lub Baumit NanoporTop.
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Renowacje zabytków

Przywrócić piękno

Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentów tynku lub muru, które są zde-
gradowane przez wilgoć lub zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane, 
przeznaczone do kompleksowej odnowy budynków. Kompletny system renowacyjny, w połą-
czeniu z szeroką paletą tynków i farb nawierzchniowych, przywróci naturalne piękno każdej 
zabytkowej elewacji. 
Optymalnie dobrane produkty, wchodzące w skład systemu Sanova WTA, umożliwiają prze-
prowadzenie przyjaznej dla środowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz obciążonego 
związkami soli muru wewnątrz i na zewnątrz budynków. System renowacyjny Baumit WTA 
został pomyślany jako specjalny zestaw produktów do restaurowania cennych zabytków 
architektury i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczną Orga-
nizację do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków). Doskonałe wykończenie systemu reno-
wacyjnego Baumit stanowią tynki i farby krzemianowe lub silikonowe dostępne w nowej 
kolorystyce Baumit Life – colored by Baumit, składającej się z 888 kolorów. Umożliwia ona 
kształtowanie elewacji tak, aby oddać indywidualny charakter budynku.

Zalety systemu

 ■ przeciwdziałanie skutkom zasolenia bez stosowania szkodliwej chemii

 ■ produkty doskonale do siebie dopasowane pod względem parametrów fizyczno -
- chemicznych

 ■ produkty wchodzące w skład systemu podlegają stałej kontroli laboratoryjnej

 ■ pod względem funkcjonalnym i użytkowym system tynków renowacyjnych znacznie 
przewyższa tynki tradycyjne

 ■ w skład systemu wchodzą paroprzepuszczalne tynki dekoracyjne i farby mineralne

 ■ produkty można zastosować na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych

 ■ prosta obróbka ręczna bądź maszynowa

 ■ materiały spełniają wymogi stawiane przez WTA
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Sprawdzone i certyfikowane technologie 

Bogata oferta produktów konserwatorskich firmy Baumit zawiera materiały historyczne, 
oparte m.in. o spoiwa wapienne i trasowe. Do wykonywania elementów wystroju sztukator-
skiego na elewacji Baumit poleca trwałe i szybkosprawne materiały. Jako jedna z nielicznych 
firm działających na rynku polskim Baumit proponuje również materiały tynkarskie na bazie 
gliny, a także materiały do renowacji konstrukcji słupowo-ryglowych, tzw. fachwerków. Sztan-
darowymi produktami firmy są jednak tynki renowacyjne z certyfikatem WTA, niezbędne do 
renowacji zawilgoconych i zasolonych murów, które można napotkać prawie na wszystkich 
obiektach zabytkowych. Certyfikat WTA, przyznawany przez niezależną organizację spraw-
dzającą kilkanaście parametrów danego materiału, potwierdza jego najwyższą jakość. 
W przypadku konserwacji obiektów wysokiej klasy należy wybierać certyfikowane materiały.

System tynków renowacyjnych WTA 

Optymalnie dobrane produkty, wchodzące w skład Systemu Sanova WTA, umożliwiają prze-
prowadzenie przyjaznej dla środowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz obciążonego 
związkami soli muru wewnątrz i na zewnątrz budynków. System renowacyjny Baumit WTA 
został pomyślany jako specjalny zestaw produktów do restaurowania cennych zabytków ar-
chitektury i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczną Organiza-
cję do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

Baumit SanierVorspritz SV 61 – obrzutka zwiększająca 
przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.
Baumit SanierGrundputz SG 68, 
Baumit SanierPutz Grob SP 64 G – tynki renowacyjne 
podkładowe wyrównujące powierzchnię, „magazynujące” 
szkodliwe sole.
Baumit Sanova EinlagenTrassputz, 
Baumit SelfporSanierputz SP 64 P – tynki renowacyjne 
nawierzchniowe (jednowarstwowe), mogące występować przy 
niewielkich zasoleniach.
Baumit UniPrimer – podkład mineralny.
Baumit SilikatTop – tynk strukturalny.
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System tynków renowacyjnych WTA.

Systemy Baumit do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów 

Zawilgocenie murów występuje na wszystkich obiektach zabytkowych. Czasami dotyczy tak-
że obiektów nowo wzniesionych, które uległy zalaniu podczas powodzi lub awarii wodocią-
gowych. Zwiększone zawilgocenie niszczy powłoki malarskie i tynkarskie. Utrzymujące się 
w długim okresie zawilgocenie sprzyja rozpuszczeniu szkodliwych soli, które zwiększają 
zakres zniszczeń podczas wysychania w wyniku krystalizacji. Krystalizujące sole zwiększa-
ją wielokrotnie swoje objętości, niszcząc mechanicznie warstwy powierzchniowe. Typowym 
objawem zwiększonego zawilgocenia powierzchni są ciemniejsze przebarwienia. Obecność 
soli potwierdzają charakterystyczne, puszyste wykwity. Szeroko porowate tynki renowacyjne 
zwiększają powierzchnie wysychania, wewnętrzne pory powietrzne „magazynują” szkodliwe, 
krystalizujące sole. Dobór systemu tynków renowacyjnych powinien uwzględniać głównie sto-
pień zasolenia. Przy występowaniu zasolenia powyżej wartości średniej i wysokiej konieczne 
jest stosowanie układu warstwowych tynków WTA. Tynki renowacyjne WTA, mimo zwiększo-
nego zawilgocenia podłoża, zapewniają trwały, niezmienny wygląd przez kolejne lata. 

System jednowarstwowy Baumit WTA System dwuwarstwowy Baumit WTA

Podłoże

 – na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu
 – na zewnętrzne i wewnętrzne ściany powyżej partii 

cokołowej 
 – zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych 
 – system zgodny z wytycznymi WTA1

 – zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych
 – na zawilgocone i zasolone mury w stopniu średnim  

i wysokim 
 – na zewnętrzne i wewnętrzne ściany
 – system zgodny z wytycznymi WTA1

Przygotowanie podłoża
Baumit AntiSulfat
Baumit SV 61 (maks. 50% krycia)

Baumit AntiSulfat
Baumit SV 61 (maks. 50% krycia)

Tynk Baumit Sanova EinlagenTrassputz
Baumit SG 68 (zalecany dla tynków powyżej 40 mm grubości)
Baumit SG 64 G (min. 10-15 mm)
Baumit SP 64 P (min. 10 mm)

Grunt Baumit UniPrimer Baumit UniPrimer

Tynki dekoracyjne
Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Powłoki malarskie
Baumit NanoporColor2

Baumit SilikatColor2

Baumit SilikonColor2

Baumit NanoporColor2

Baumit SilikatColor2

Baumit SilikonColor2

1  Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfl ege e.V. (Naukowo-Techniczna Organizacja  
do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

2 jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby 20% ilości czystej wody.

Tynk tradycyjny cementowo-wapienny Tynk renowacyjny WTA

Zdjęcia tynków pod mikroskopem

Pory powietrza zaznaczone są kolorem niebieskim.
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Wykonanie systemu renowacyjnego tynków WTA

Właściwości podłoża
Podłoże powinno być nośne, oczyszczone i nieprzemarznięte. Trwa-
łość systemu renowacyjnego WTA zależy od odcięcia od źródła za-
wilgocenia oraz od grubości i pojemności warstw tynków renowacyj-
nych (minimalna grubość tynków WTA: 20 mm).

Przygotowanie podłoża 
Stary, zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć z powierzchni 
muru co najmniej 1 m powyżej widocznej strefy zawilgocenia/za-
solenia. Spoiny wydrapać i oczyścić na głębokość min. 2 cm. Na-
tychmiast usunąć z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku. 
Uszkodzone cegły, mające wpływ na konstrukcję, zastąpić nowymi. 
Spękania murów wymagają „szycia” (widoczne na zdjęciu spiral-
ne pręty). Usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez 
mech, algi lub zazielenienia na murze. Jako zabezpieczenie przed 
wilgocią należy w miarę możliwości wykonać drenaż oraz izolację 
pionową i poziomą. Jako wykończenie zaleca się wykonanie opaski 
wokół budynku z materiału przepuszczalnego, nieutrzymującego 
wilgoci jak: żwir, kamień łamany lub otoczaki.

Obrzutka renowacyjna Baumit SV 61 zwiększająca przyczepność 
Zaprawę należy wymieszać ręcznie lub w mieszarce z odpowied-
nią ilością wody. Narzucać kielnią, pokrywając mur maksymalnie 
w 50% powierzchni, głównie na elementy kamienne, występujące 
w murach, o mniejszej porowatości (chłonności) niż ceramika. Chro-
nić przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie konieczności zwilżyć, 
aby nie doszło do przesuszenia, objawiającego się piaszczeniem 
zaprawy.

Tynki renowacyjne podkładowe (magazynujące sole): Baumit 
SP 64 G lub Baumit SG 68 (dla tynków o grubości powyżej 4 cm) 
W zależności od rodzaju chłonności należy zwilżyć podłoże. Przy na-
kładaniu ręcznym mieszać nie dłużej niż 3,5 min i narzucać kielnią 
na mur. Możliwe jest również maszynowe nanoszenie tynku agrega-
tem. W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami. Minimalna 
grubość warstwy tynku to 10 mm, konieczna do magazynowania 
soli. W przypadku dużego zasolenia konieczne są większe grubości. 
Wszelkie nierówności w podłożu należy wypełnić tynkiem Baumit 
SP 64 G lub Baumit SG 68 (duże ubytki przemurować). Do 15 mm 
grubości można nakładać tynk jednowarstwowo, powyżej 15 mm 
wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy). Powierzchnie wykonane 
w ciągu poszczególnych etapów należy natychmiast po ich wstęp-
nym związaniu przeczesać grzebieniem tynkarskim, aby uzyskać 
dobrą przyczepność następnych warstw. Świeże powierzchnie tynku 
chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez zwilżanie wodą.

Tynki renowacyjne nawierzchniowe (hydrofobizowane – chro-
niące przed nową wodą): Baumit Sanova EinlagenTrassputz lub 
Baumit SP 64 P 
W zależności od chłonności zwilżyć podłoże wodą. Przy nakładaniu 
ręcznym mieszać nie dłużej niż 3,5 min i narzucać kielnią na mur. 
Możliwe jest również maszynowe nanoszenie tynku agregatem. 
W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami. Minimalna gru-
bość warstwy tynku to 10 mm. Otynkowaną powierzchnię zatrzeć 
na ostro, nie gładzić.

Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów

Wszystkie obiekty historyczne, ale także niektóre wybudowane stosunkowo niedawno, no-
tują zwiększone zawilgocenie dolnych partii murów zewnętrznych, ale także tych wewnętrz-
nych, poniżej poziomu gruntu (piwnice). Charakterystycznym pierwszym objawem zwięk-
szonego zawilgocenia są zniszczenia tynków, które utrzymując się dłużej, prowadzą do 
zniszczeń materiału, z którego zbudowane są mury: cegła, kamień. Najczęstszym powodem 
zawilgocenia jest brak izolacji przeciwwilgociowych lub ich złe wykonanie. 
Początek remontu obiektu to ograniczenie dostępu wilgoci do murów. Zgromadzona latami 
(czasem nawet wiekami) woda przez długi czas będzie oddawana z murów na zewnątrz, 
niszcząc tradycyjne tynki, których porowatość jest przeważnie mniejsza niż materiału, 
z którego zbudowane są mury. Główna zasada działania tynków renowacyjnych oparta 
jest o dużą porowatość, która zwiększa powierzchnię oddawania wilgoci. Duża porowatość 
materiału działa jak wieloletni kompres magazynujący szkodliwe sole wynoszone na po-
wierzchnię wraz z wodą. W suchym materiale sole nie są szkodliwe, w stanie zawilgocenia 
ulegają rozpuszczeniu i wraz z wodą migrują ku powierzchni. To sole krystalizujące, podczas 
wysychania na powierzchni zwykłych tynków lub bezpośrednio pod nimi, są przyczyną naj-
większych zniszczeń. W przypadku tynków renowacyjnych sole magazynowane są w porach 
materiału. Zasadę „pracy” tynków renowacyjnych przedstawiają poniższe rysunki.

Dostęp wody do fundamentu.
Brak izolacji poziomej lub jej uszkodzenie.
Przenikanie wody i soli w głąb muru.
Niszczenie tynku i farby elewacyjnej.
Niszczenie muru.
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Mur przed wykonaniem renowacji.

Nałożenie tynku renowacyjnego Baumit.
Szybkie i łatwe odparowanie wody, dzięki 
porowatej strukturze tynku.
Obniżenie obszaru zawilgocenia.
Krystalizacja soli wewnątrz porów 
niepowodująca uszkodzenia tynku.
Zachowanie zdrowego i suchego tynku oraz 
estetycznie wyglądającej powłoki malarskiej.
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Mur po zastosowaniu tynków renowacyjnych Baumit.
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Elewacyjne materiały sztukatorskie

Materiały sztukatorskie zalecane są głównie do wykonywania ozdobnych detali architekto-
nicznych. Zastosowanie szybkowiążących cementów umożliwia obróbkę w czasie zbliżonym 
do spoiw gipsowych, powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe po-
winny być stosowane jedynie we wnętrzach. W stanie zawilgocenia (opady deszczu, śniegu, 
wilgotne powietrze) gips pęcznieje i traci wytrzymałość, dlatego nie powinien być stosowany 
na elewacjach. 
Materiały sztukatorskie firmy Baumit podzielone są w zależności od zastosowania i sposo-
bu wykonywania. Elementy proste wykonuje się szablonami metodą wyciągania na stole 
warsztatowym lub bezpośrednio na ścianie. Elementy o rysunku złożonym wykonywane są 
w formach elastycznych. Podobnie jak w tynkach stosuje się układy warstwowe, materiały 
sztukatorskie z grubszym ziarnem służą do warstw podkładowych (rdzeni), a materiały sztu-
katorskie z drobnym ziarnem – do wykańczania powierzchni. Stosowany jest także materiał 
jednowarstwowy do wykonywania małych elementów, który jest zalecany również do repro-
filacji (wyostrzenia rysunku) istniejących elementów, które po oczyszczeniu i wzmocnieniu 
stanowią warstwę podkładową. 
Elementy architektoniczne o rysunku złożonym, kroksztyny, konsole, płyciny itp. wykonywa-
ne są metodą zalewania w formach elastycznych. Czas wiązania (do kilkudziesięciu minut) 
zależy od grubości i kształtu elementów. Krótki czas wiązania, dzięki cementom szybkowią-
żącym, umożliwia wykonanie wielu odlewów z jednej formy w krótkim czasie. Oszczędza to 
czas i środki finansowe na przygotowanie mniejszej liczby form.

Baumit Stuccoco Mono SM 86
Zaprawa sztukatorska
Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do przygotowania profili prostych 
za pomocą szablonu, metodą ciągnięcia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji  
istniejących elementów.

 ■ szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

 ■ elewacyjna, wolna od chlorków

 ■ do naprawy szablonem istniejących elementów

Baumit Stuccoco Guss SG 87
Zaprawa do odlewów sztukatorskich
Zaprawa do wykonywania odlewów sztukatorskich w formach.

 ■ szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

 ■ elewacyjna, wolna od chlorków

 ■ do wykonywania odlewów w elastycznych formach

Baumit Stuccoco Grobzug FG 88
Zaprawa sztukatorska gruboziarnista
Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) profili ciągnionych 
na stole lub bezpośrednio na elewacji.

 ■ szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

 ■ elewacyjna, wolna od chlorków

 ■ do wykonywania szablonem warstwy podkładowej

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89
Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągnionych  
i detali architektonicznych.

 ■ szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

 ■ elewacyjna, wolna od chlorków

 ■ do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej

Szerokoporowata budowa wewnętrzna tynków renowacyjnych WTA stanowi wieloletni magazyn dla szkodliwych soli. Materiały zalecane są 
głównie na powierzchnie o zwiększonym zawilgoceniu, obciążone solami, które są głównym czynnikiem niszczącym warstwy malarskie i tyn-
karskie. Trwałość liczona na wiele lat zależy głównie od ograniczenia dostępu wilgoci do murów (izolacje pionowe i poziome) oraz grubości 
tynku. Minimalna zalecana grubość warstwy tynku to 10 mm, natomiast układu tynków – 20 mm. Układy warstwowe: tynk renowacyjny 
podkładowy i tynk renowacyjny nawierzchniowy zapewniają większą „pojemność”, która decyduje o trwałości lepiej niż tynk renowacyjny 
jednowarstwowy. 
Tynki jednowarstwowe stosowane są głównie przy niskiej zawartości soli lub tam, gdzie nie ma miejsca na zastosowanie dwóch warstw 
tynku. Dotyczy to głównie uzupełnień tynków o określonej grubości (< 20 mm) lub tam, gdzie grubość nowych tynków ograniczają detale 
 architektoniczne, kamieniarka itp. Dla prawidłowej eksploatacji tynków renowacyjnych należy je wykańczać jedynie materiałami dyfuzyjnymi 
(dotyczy to również powłok malarskich). Dopuszczalne są jedynie materiały silikatowe (np. Nanopor) lub silikonowe, zapewniające swobod-
ną dyfuzję. Tynki renowacyjne ułatwiają wysychanie zawilgoconych murów. Szerokoporowata budowa zwiększa powierzchnię odparowania, 
umożliwiając krystalizację szkodliwych soli. Krystalizacja soli wewnątrz (porów) tynku renowacyjnego zapobiega zniszczeniu zewnętrznych 
powłok dekoracyjnych, np. tynku lub farby, tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.

Tynki renowacyjne WTA

Baumit SelfporSanierputz SP 64 P
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji 
zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa na-
wierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ redukuje ryzyko plam i wykwitów

 ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Baumit SanierPutz Grob SP 64 G
Tynk renowacyjny gruboziarnisty
Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do 
renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako war-
stwa podkładowa. Z efektem samonapowietrzania.

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ do stosowania jako tynk podkładowy

 ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Baumit SanierGrundputz SG 68
Tynk renowacyjny podkładowy
Renowacyjny podkład tynkarski. Przeznaczony do stosowania  
w przypadku konieczności nakładania warstw tynku o grubości po-
wyżej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ do stosowania jako tynk podkładowy – wyrównujący

 ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Baumit Sanova EinlagenTrassputz
Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy
Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biała, trasowo-wapienna 
zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego budownic-
twa, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do obróbki ręcznej i ma-
szynowej.

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ hydrofobowy

 ■ zapewnia magazynowanie soli

Baumit SanierVorspritz SV 61
Obrzutka renowacyjna
Odporna na wysolenia zaprawa-obrzutka renowacyjna. Zapewnia 
przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.

 ■ zwiększa przyczepność tynków

 ■ do wilgotnych i zasolonych murów

 ■ łatwa w aplikacji

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT
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Renowacja fasad

Materiały fasadowe o zwiększonej odporności na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych używane są podczas wykonywania 
remontów oraz wykańczania nowych obiektów. Głównym zadaniem materiałów jest uzyskanie jednorodnej powierzchni pod malowanie. 
Do uzupełnień zniszczonych tynków używane są różne materiały – powierzchnie zawilgocone zaleca się pokrywać tynkami renowacyjnymi 
WTA, pozostałe „suche” powierzchnie, tynkami wapiennymi. Materiały mają różne spoiwa, różne grubości ziarna oraz to, co najważniejsze, 
różną chłonność. Takie powierzchnie po pomalowaniu mogą się znacznie różnić. Różnice te mogą się nasilać podczas zmian temperatury, 
a zwłaszcza wilgotności powietrza. Konieczne jest scalenie różnych materiałów o różnych właściwościach. Pokrycie różnych materiałów 
specjalistycznymi szpachlami fasadowymi, wewnętrznie zbrojonymi, ujednolica fakturę, chłonność podłoża oraz to, co najistotniejsze dla 
trwałości powłoki malarskiej. Szpachle mogą być dodatkowo zbrojone siatkami używanymi do systemów ociepleń. Użycie szpachli przyśpie-
sza wykonanie remontu elewacji, wzmacnia stare, pozostawione tynki zdecydowanie lepiej niż najlepsze gruntowanie. Starym fasadom 
przywraca się wygląd nowych elewacji.

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-
znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji 
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej.

 ■ odporna na warunki atmosferyczne

 ■ hydrofobowa

 ■ paroprzepuszczalna

Baumit LL 66 Plus
Tynk wapienno-cementowy
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tyn-
ków 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

Baumit HaftMörtel HM 50
Zaprawa przyczepna szara
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze szarym. Przeznaczona 
do zatapiania siatki zbrojeniowej, jak i do warstw kontaktowych, zwiększających czepność 
na trudnych podłożach, np. betonie.

 ■ odporna na warunki atmosferyczne

 ■ hydrofobowa

 ■ pokrywa rysy

Baumit SanierFugenmörtel SFM 98 
Fuga renowacyjna
Hydrofobowa, paroprzepuszczalna zaprawa. Odporna na siarczany, toleruje gips, magazynu-
je szkodliwe sole. Przeznaczona do renowacji fug w murach licowych (bez tynku) z widoczny-
mi fugami, wewnątrz i na zewnątrz murów z widoczną cegłą.

 ■ hydrofobowa

 ■ paroprzepuszczalna

 ■ odporna na wysolenia

Wapienne materiały do renowacji zabytków

Podczas renowacji zabytków powstałych przed połową XIX wie-
ku nie spotyka się cementu jako spoiwa. Zaprawy do murowania 
i tynkowania były głównie wapienne lub z dodatkami. Cement 
stosowany na szeroką skalę, po odbudowie zniszczeń wojennych, 
w wielu obiektach przyspieszył ich degradację. Okazał się zbyt 
mocny, co doprowadziło do całkowitej destrukcji materiału typu 
cegła lub piaskowiec, występującego w wielu obiektach. Dlatego 
technologicznie i historycznie, dla zachowania substancji zabytko-
wych, wskazane jest użycie zapraw wapiennych, opartych o wapna 
romańskie z historycznym rodowodem. Oferowane tynki wapienne 
wewnętrzne mają mniejsze ziarno, co pozwala wykańczać wnętrza 
zgodnie z obecnymi wymogami. Tynki zewnętrzne mają zdecydowa-
nie większe grubości kruszyw, co umożliwia uzyskanie faktur histo-
rycznych tynków. Nie ma przeciwwskazań do stosowania tynków ze-
wnętrznych we wnętrzach, które wymagają rustykalnych (surowych) 
faktur, łączonych często z drewnem lub kamieniem. Przy własnej 
inwencji można je dowolnie kształtować i fakturować w dłuższym, 
niż we współczesnych tynkach, czasie wiązania. W ostatnich latach, 
wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, stosowane są z powo-
dzeniem w nowo budowanych obiektach.

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 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 ze-
wnątrz 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

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, od-
porna 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. Szczegól-
nie polecana w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Grubość warstwy: 3-5 mm.

 ■ łatwa w obróbce

 ■ zalecana do renowacji tynków wapiennych

 ■ na tynki mineralne
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Konstrukcje słupowo-ryglowe

Rodzaj muru, którego drewniane elementy pełnią funkcje konstruk-
cyjne, a wypełnienie pól stanowi cegła lub polepa na drewnianych 
rusztach – remont takich obiektów najczęściej polega na wymianie 
części belek drewnianych, które utraciły właściwości konstrukcyjne. 
Utrata właściwości konstrukcyjnych może być spowodowana od-
działywaniem wilgoci powodującej zgniliznę lub rozwój grzybów, do-
tyczy to głównie dolnych elementów stykających się z gruntem. Takie 
zniszczenia widoczne są gołym okiem i są łatwe do zdiagnozowania. 
Te niewidoczne, które powodowane są oddziaływaniem szkodników 
żerujących w drewnie (spuszczel, kołatek) są bardzo niebezpieczne. 
Ich obecność można stwierdzić po otworach w drewnie i resztkach 
żerowania (pył drewniany). Najczęściej jednak obecność szkodni-
ków obniża wytrzymałość belek i następuje katastrofa budowlana. 
Dlatego najważniejsze przed przystąpieniem do remontu jest okre-
ślenie stanu belek i ich właściwości konstrukcyjnych. 
Remonty takich obiektów zaczyna się od góry do dołu, późniejsze, 
nowe wypełnienie także od góry do dołu. Najpierw usuwa się wy-
pełnienie pól celem obniżenia ciężaru. Wszelkie zniszczone belki 
o obniżonych właściwościach konstrukcyjnych czy śladów żerowa-
nia owadów należy wymienić na nowe z zachowaniem wymiarów. 
Zachowane i nowe drewno należy dokładnie oczyścić, zdezynfeko-
wać i zabezpieczyć przed ogniem i żerowaniem owadów. Dopiero 
wtedy, po wykonaniu trójkątnych listew, mniej więcej po środku be-
lek, oklejeniu taśmami ochronnymi oraz zaszalowaniu z jednej stro-
ny pól, można wypełniać specjalnym materiałem Baumit LTM 81. 
Materiał jest szybkowiążący, wypełniający dokładnie przestrzeń 
między belkami. Po całkowitym wypełnieniu na wysokość (grubość) 
belki i po związaniu wymagane jest „zrabotowanie” specjalnym na-
rzędziem celem otwarcia porowatości (zwiększenia przyczepności) 

dla warstwy wykańczającej. Swoją budową Baumit LTM 81 przypomina pumeks – nie utrzymuje wilgoci, jest lekki, całkowicie niepalny, o do-
skonałych parametrach ciepłochronnych. Wykończenie szpachlą fasadową, wewnętrznie zbrojoną – Baumit  multiContact   MC  55  W – zabez-
piecza porowatą powierzchnię wypełnienia przed wnikaniem wody opadowej. Materiał wypełnienia, niezwiązany z konstrukcją drewnianą, 
pracuje niezależnie od drewna, nie występuje niebezpieczeństwo powstania spękań, natomiast trójkątna listwa uszczelnia i zabezpiecza 
przed wypadaniem. Baumit LTM 81 ze względu na szybkie wiązanie, lekkość i doskonałe parametry termiczne z powodzeniem stosowany 
jest do wypełnień dużych ubytków, bruzd instalacyjnych itp.

Baumit LeichttonMörtel LTM 81
Zaprawa do konstrukcji szkieletowych
Szybkowiążąca, izolująca termicznie i akustycznie zaprawa ilasta na specjalnym cemencie 
(bez chlorków). Charakteryzuje się wysoką stabilnością przy dużych grubościach, pozwala 
również na wypełnianie pustek, szachtów w murze. Przeznaczona do renowacji konstrukcji 
szkieletowych (szachulcowych). Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

 ■ szybkowiążąca

 ■ właściwości izolacyjne i akustyczne

 ■ do dużych ubytków i szczelin

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-
znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji 
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej

 ■ odporna na warunki atmosferyczne

 ■ hydrofobowa

 ■ paroprzepuszczalna

Oczyszczona z wypełnień drewniana konstrukcja 
muru szachulcowego.

Wypełnienie pól materiałem Baumit LTM 81, „zra-
botowana” powierzchnia gotowa do wykończenia 
szpachlą Baumit MC 55 W.

Konstrukcja szachulcowa podczas wypełnienia 
pól materiałem Baumit LTM 81, widoczne jedno-
stronne szalowanie, płyta OSB, trójkątne listwy 
wewnątrz belek oraz zabezpieczenie drewna 
przed zabrudzeniem zaprawą.

Budynek po renowacji. Obiekt wygrał konkurs 
Baumit Fasada Roku w kategorii Budynek po re-
nowacji.
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Tynki gliniane

To najstarsze ze znanych tynków, które mają najlepsze właściwości i niebagatelny wpływ 
na klimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Zapomniane przez lata właściwości gliny, uwa-
żanej za materiał gorszej kategorii w stosunku do cementu, w ostatnich latach na nowo 
są odkrywane. Glina jest jedynym spoiwem, które nie ma zamkniętego czasu wiązania,  
tak jak np. gips, wapno czy cement. Po latach zmoczona wodą wraca w stan plastyczny.  
Ta cecha powoduje, że obecnie używana jest jedynie do tynków wewnętrznych. Zdolności 
pochłaniania wilgoci (wbudowywania w struktury wewnętrzne) umożliwiają regulację kli-
matu, zwłaszcza wilgotności w pomieszczeniach. Jest to niespotykana cecha wśród innych 
tynków. Zdrowotne właściwości gliny powodują, że to najstarsze spoiwo odkrywane jest na 
nowo i znajduje zastosowanie także w nowym budownictwie, również ekologicznym. 

Baumit VitonHaft
Podkład kontaktowy do tynków glinianych
Podkład zwiększający przyczepność tynków z gliny. Możliwa obróbka maszynowa.

 ■ wielkość ziarna: 0-1,2 mm

 ■ zużycie: ok. 1,1 kg/m²/1 mm

 ■ worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg
 

Baumit VitonGrob
Tynk gliniany gruboziarnisty
Tynk podkładowy i wyrównujący podłoże w systemie tynków z gliny. Możliwa obróbka ma-
szynowa.

 ■ wielkość ziarna: 0-3 mm

 ■ zużycie: ok. 17 kg/m²/10 mm

 ■ worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFein
Tynk gliniany drobnoziarnisty
Nawierzchniowy tynk z gliny umożliwiający uzyskanie drobnej struktury. Możliwa obróbka 
maszynowa.

 ■ wielkość ziarna: 0-1,2 mm

 ■ zużycie: ok. 17 kg/m²/10 mm

 ■ worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFestiger
Wzmacniacz tynków glinianych
Wodny środek do wzmacniania i gruntowania, w szczególności dla tynków z gliny. Na bazie 
szkła wodnego potasowego. Nie zawiera rozpuszczalników, służy do wzmacniania tynków 
z gliny lub innych płaszczących się podłoży mineralnych. Środek zapobiega kredowaniu 
i osypywaniu się tynku i zwiększa jego odporność na ścieranie. Wzmocnienie zapewnia krze-
mianowanie (powstawanie mostków krzemowych łączących tynk z podłożem) bez obniżania 
przepuszczalności pary wodnej. Środek nie tworzy naskórka.

 ■ zużycie: ok. 60 g koncentratu na 1 m²

 ■ wydajność: ok. 165 m²/kanister 
(po rozcieńczeniu – 1 część środka : 2 części wody)

 ■ pojemnik (kanister) 10 kg; 45 kanistrów/pal. = 450 kg

Zaprawy do fugowania murów licowych 

Fuga w murach licowych (bez tynków) decyduje o trwałości całej konstrukcji. Trwała ele-
wacja to szczelna elewacja, ograniczająca dostęp wody do konstrukcji muru. Stare mury 
wykonywane były z cegły lub kamienia, czyli materiałów zdecydowanie trwalszych niż obec-
nie. Jednak i one przez kilkadziesiąt lat lub wieków uległy degradacji. Najważniejszym czyn-
nikiem niszczącym bezpośrednio lub pośrednio jest woda w różnych postaciach (deszcz, 
śnieg lub mgła). Trwałość muru zależy w szczególności od szczelności tynków w większości 
konstrukcji tynkowanych lub fug w murach licowych. Nawet niewielka nieszczelność tynku 
czy fugi otwiera drogę wodzie, która migruje w głąb murów. Poza chemicznym wypłukiwa-
niem spoiwa, w okresie zimowym dochodzi do groźnych mechanicznych szkód mrozowych. 
Woda zamarza, przechodzi ze stanu wodnego w stały – lód zwiększa objętość i mecha-
nicznie rozsadza materiał budowlany od środka. Takie cykle powodują zwiększenie zakresu 
zniszczeń, do całkowitej destrukcji materiału włącznie. Utrata właściwości konstrukcyjnych 
materiału w skrajnych przypadkach może grozić katastrofą budowlaną. Dlatego fugowanie 
murów licowych, celem zapewnienia ich szczelności, ma ogromne znaczenie. Zaleca się wy-
mieniać fugi na całych powierzchniach, jedynie taki zabieg zapewnia trwałość całego muru 
w dłuższym czasie. Chodzi tu o stan techniczny pozostawionych fug, ale również ich wygląd 
względem nowych uzupełnień.

Baumit SanierFugenmörtel SFM 98
Fuga renowacyjna
Hydrofobowa, paroprzepuszczalna zaprawa. Odporna na siarczany, toleruje gips, magazynu-
je szkodliwe sole. Przeznaczona do renowacji fug w murach licowych (bez tynku) z widoczny-
mi fugami, wewnątrz i na zewnątrz murów z widoczną cegłą.

 ■ hydrofobowa

 ■ paroprzepuszczalna

 ■ odporna na wysolenia

Baumit FugenMörtel FM 97
Zaprawa do fugowania muru licowego
Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona do fugowania murów licowych nowych i remonto-
wanych za pomocą kielni-fugownicy, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 ■ do fugowania murów licowych

 ■ wodoszczelna i dyfuzyjna

 ■ odporna na wpływy atmosferyczne i mróz

Produkty dostępne na indywidualne zamówienie:
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Materiały trasowe do wykonywania zapraw przy renowacji zabytków

Właściwości trasu jako spoiwa znane są od czasów starożytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on głównie jako dodatek modyfikujący fa-
brycznie przygotowywane zaprawy. Materiał szczególnie polecany przez konserwatorów zabytków. Proponowane wapno i cement z trasem są 
spoiwami rekomendowanymi dla Wykonawców, którzy samodzielnie przygotowują zaprawy, stosowane głównie przy konserwacji zabytków. 
Otrzymane zaprawy lub tynki, w zależności od proporcji, mogą znacznie różnić się od tych fabrycznie przygotowanych. Odpowiedzialność za 
otrzymany materiał i jego parametry spoczywa na Wykonawcy. Materiały zalecane są głównie dla profesjonalistów.

Baumit TrassitPlus
Hydrauliczne wapno trasowe
Wysokohydrauliczne spoiwo trasowo-wapienne. Przeznaczone do samodzielnego wykony-
wania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg hi-
storycznych receptur.

 ■ dobra wytrzymałość

 ■ łatwość obróbki – plastyczność

 ■ redukcja wykwitów

Baumit TrassZement
Cement portlandzki wysokiej klasy z trasem
Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego 
wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji 
zabytków wg historycznych receptur.

 ■ dobra wytrzymałość 

 ■ redukcja wykwitów

 ■ przedłużony czas wykorzystania

Zaprawa murarska Obrzutka 
wstępna Tynk gruboziarnisty Tynk drobnoziarnisty

Szacowana 
klasa zaprawy M5 CS II CS II

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2

TrassitPlus – 1 – – 1 – 1

TrassZement 1 – 1 1 – 1 –

Wapno 1 – – 2 – 2 –

Piasek 0-1 mm – – – – – 7 3

Piasek 0-4 mm 6 4 2 7 4 – –

Propozycje mieszania zapraw trasowych (objętościowo).

Baumit MultiPrimer 
Podkład wgłębny
Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mi-
neralnych lub organicznych.

 ■ uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża

 ■ głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnie

 ■ gotowy do użycia lub do rozcieńczania wodą

Baumit ReCompact
Wzmacniacz tynku
Preparat silikatowy (szkło wodne potasowe) do wzmacniania tynków mineralnych.

 ■ na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny

 ■ wzmacnia powierzchnie tworząc mostki krzemowe

 ■ gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonów i grzybów
Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony 
powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

 ■ odporny na warunki atmosferyczne

 ■ paroprzepuszczalny

 ■ niepalny

Baumit SperrPutz SP 63
Tynk renowacyjny uszczelniający
Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniający. Przeznaczony do uszczelniania 
podziemnych części budowli.

 ■ silnie hydrofobowany

 ■ mineralny

 ■ efektywne działanie uszczelniające

Baumit BituFix 2K
Klej bitumiczny 2K
Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Prze-
znaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wy-
konywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziem-
nych części budynków.

 ■ klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja

 ■ do wykonywania izolacji pionowej i poziomej

 ■ do wewnątrz i na zewnątrz

Produkty specjalne

W zależności od właściwości służą one do wzmacniania podłoża bądź zabezpieczania przed wnikaniem wody. Niektóre wiążą sole w związki 
nierozpuszczalne, dezynfekują i zabezpieczają powierzchnie przed porażeniem mchami i algami. Proponujemy także izolacje przeciwwilgo-
ciowe, mineralne o właściwościach renowacyjnych, zalecane zwłaszcza na starych zawilgoconych murach oraz bitumiczne, dwukomponen-
towe.
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Struktury kreatywne

Kształtuj elewację zgodnie z własną wizją

W pracy Architekta niezwykle ważna jest umiejętność łączenia nieszablonowo stworzonej 
bryły i równie oryginalnego wykończenia budynku. Aby podkreślić indywidualny charakter 
obiektu, ważnym krokiem jest wybór odpowiednich struktur, koloru oraz ich kreatywne 
wykorzystanie. Szeroka gama zastosowań tynków elewacyjnych Baumit umożliwia sperso-
nalizowane podejście do projektów elewacji. Jednocześnie uniwersalność zastosowania 
na starych, jak i nowych powierzchniach zapewnia elastyczność użycia i dopasowanie 
do gustów nawet najbardziej wymagających Inwestorów. Uzyskanie kreatywnych struk-
tur na elewacji nigdy nie było łatwiejsze. Wiemy, że projektowanie jest sztuką, dlatego 
proponujemy innowacyjny produkt, który pomoże zrealizować nawet najbardziej śmiałą 
koncepcję architektoniczną. 



Technika ryfl owania
Wzór 1
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt gładki metaliczny
Wzór 2
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop



Efekt betonu zacieranego
Wzór 8
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt tynku o strukturze drewna
Wzór 22
Zastosowane produkty: CreativTop Fine, Lasur, Finish



Technika czesania
Wzór 5
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt tynku drobnoziarnistego
Wzór 3
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt tynku drobnoziarnistego
Wzór 3
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop



Efekt piaskowca
Wzór 4
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt trawertynu
Wzór 6
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop



Technika szczotkowania
Wzór 7
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt betonu architektonicznego
Wzór 9
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Technika szczotkowania
Wzór 7
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop



Efekt cegły formowanej
Wzór 10
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Struktura gnejs
Wzór 12
Zastosowany produkt Baumit: MosaikSuperfi ne



Struktura metalic
Wzór 11
Zastosowany produkt Baumit: MosaikSuperfi ne
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Podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Stanowi ona wy-
kończenie górnej części przegrody poziomej budynku – stropu lub płyty podłogowej. Ele-
mentem składowym podłogi jest jej górna warstwa, czyli posadzka, która nadaje podłodze 
wymagane cechy techniczno-użytkowe i estetyczne. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby 
była równa (płaska) i przystosowana do swobodnego przemieszczania się z pomieszczenia 
do pomieszczenia lub poruszania w obrębie jednego z nich.

Główne funkcje podłogi 

 ■ przenoszenie obciążeń statycznych i dynamicznych, związanych z przemieszczaniem 
się pieszych oraz ruchem urządzeń mechanicznych

 ■ odpowiednia izolacja akustyczna (podłoga musi spełniać wymagania związane 
z ochroną przed hałasem)

 ■ izolacja cieplna (termiczna)

 ■ ochrona stropu (konstrukcji nośnej), np. przed działaniem ognia, wilgoci lub innych 
niszczących czynników

 ■ dobre przewodnictwo cieplne dla systemów ogrzewania podłogowego

 ■ zapewnienie oczekiwanej estetyki całego pomieszczenia (wrażenia wizualne, 
w tym wyrównanie podłoża na całej powierzchni użytkowej)

Podłoga
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Posadzka definiowana jest jako użytkowa warstwa wierzchnia podłogi, 
stanowiąca jednocześnie jej wykończenie. Głównie postrzegana jest jako 
element ozdobny, wyróżniający pomieszczenie i nadający mu estetyczny 
wygląd. W jej użytkowanie wpisane jest ciągłe obciążenie wynikające 
z codziennej aktywności w pomieszczeniu. Elementem konstrukcyjnym 
stanowiącym podbudowę posadzki jest podkład podłogowy (jastrych).
Ze względu na rodzaj, posadzki można podzielić na: bezspoinowe lub 
spoinowe. Natomiast z uwagi na rodzaj materiału wyróżniamy posadzki: 
ceramiczne, drewniane, tekstylne (np. wykładziny dywanowe), epoksydo-
we, betonowe, syntetyczne (np. PVC) i inne. 
Specjalnym rodzajem posadzek są posadzki przemysłowe, które wy-
różnia ciągłe narażanie na szereg intensywnych obciążeń (mechanicz-
nych, ścierania, czynników chemicznych, itp.). Posadzki te są stosowane 
m.in. w halach produkcyjnych, magazynach i innych tego typu obiektach. 

warstwa I – posadzka – górna warstwa użytkowa (np. okładzina 
ceramiczna, parkiet, wykładzina dywanowa (tekstylna), wykładzina 
PVC, posadzka żywiczna itp.)

warstwa II – podkład podłogowy  
(jastrych, wylewka samopoziomująca)

warstwa III – izolacja termiczna (i/lub akustyczna) wraz z warstwą 
ochronną (np. z folii PE) i izolacją przeciwwilgociową (jeśli jest 
wymagana)

warstwa IV – strop lub płyta podłogowa (czyli wszelkie podłoże 
będące konstrukcją nośną)

Konstrukcja podłogi

Standardowa, prawidłowo wykonana podłoga składa się najczęściej z czterech warstw:

Użytkownik zwraca uwagę na to, żeby podłoga była przede wszystkim:

 ■ równa
 ■ wytrzymała i trwała
 ■ estetycznie wykończona

Nieustannie wzrasta świadomość tego, że podłoga odpowiedzialna jest za wygodne i bez-
pieczne przemieszczanie się oraz, że to ona zapewnia wieloletnie i bezproblemowe użyt-
kowanie powierzchni. Dlatego już na etapie realizacji projektu, należy dostarczyć wielu 
istotnych informacji na temat konkretnego rozwiązania podłogowego. Dzieje się tak, ponie-
waż nawet najlepsze materiały wykończeniowe nie zdadzą w pełni egzaminu, bez solidnej 
podstawy, jaką jest odpowiednio dobrany podkład podłogowy. Powinien on być prawidłowo 
dopasowany do potrzeb i oczekiwań oraz profesjonalnie wykonany. Dzięki temu zapewni 
maksymalną trwałość i użyteczność podłogi. 
Pamiętać należy, że źle zaprojektowana lub nieprawidłowo wykonana podłoga, grozi kosz-
townym remontem w przyszłości, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego 
właśnie warto korzystać z pewnych i sprawdzonych rozwiązań renomowanych producentów, 
takich jak firma Baumit posiadająca doświadczenie, budowane przez wiele lat obecności 
w Europie.

Posadzka
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Klasyfikacja i wymagania dotyczące podkładów i posadzek

Dokumentem odniesienia dla podkładów podłogowych jest norma PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykona-
nia. Materiały. Właściwości i wymagania”.
W zależności od rodzaju spoiwa użytego przy produkcji podkładu podłogowego, przyjęto następujące nazwy i odnoszące się do nich skróty:

 ■ podkłady na bazie cementu – CT 
 ■ podkłady na bazie siarczanu wapnia – CA

Wyżej wymienione podkłady należą do najczęściej stosowanych na naszym rynku.

Aktualnie obowiązująca norma klasyfikuje także podkłady na bazie innych spoiw podanych  poniżej:
 ■ podkłady magnezjowe – MA

 ■ podkłady asfaltowe – AS

 ■ podkłady z żywic syntetycznych – SR

Każdy producent oferujący na rynku europejskim podkłady podłogowe, zobowiązany jest do podawania dla danego wyrobu, opisanych po-
niżej parametrów.

Wytrzymałość na ściskanie 

oznaczona jest symbolem „C”*, po którym następuje liczba odpowiadająca klasie wytrzymałości na ściskanie wyrażonej w N/mm2. 

Klasa C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Wytrzymałość na zginanie 

oznaczona jest symbolem „F”*, po którym następuje wartość wytrzymałości na zginanie wyrażona w N/mm2.

Klasa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Wytrzymałość na zginanie w N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Odporność na ścieranie 

zależnie od stosowanej metody badawczej jest oznaczona symbolem „A”*, „AR”* lub „RWA”* oraz towarzyszącą im wartością liczbową.
Odporność na ścieranie według metody Böhmego, polega na określeniu objętości materiału startego z powierzchni podkładu o wielkości 50 cm2.

Klasy odporności na ścieranie Böhmego, materiałów wykonanych na bazie cementu oraz innych materiałów przeznaczonych na podkłady podłogowe 
podane są w poniższej tabeli.

Klasa A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Odporność na ścieranie (cm3/50 cm2) 22 15 12 9 6 3 1,5

Uwaga
Im mniejsza liczba przy indeksie A, tym wyższa wytrzymałość podkładu na ścieranie (mniejsza ilość startego 
materiału podczas padania)! W praktyce oznacza to, że wyrób oznaczony np. jako A15 ma wyższą odporność 
na ścieranie, niż wyrób z klasyfikacją A22.

 Rodzaje podkładów Cechy i zastosowanie Minimalna grubość podkładu Rodzaj podłoża

Podkład zespolony 
(związany z podłożem)

 ■ wykonywany jest bezpośrednio na nośnym 
podłożu konstrukcyjnym (strop, płyta 
fundamentowa) z pominięciem jakichkolwiek 
warstw oddzielających (np. izolacyjnych)

 ■ połączony jest z podłożem za pośrednictwem 
warstwy gruntującej/sczepnej

 ■ znajduje on zastosowanie w przypadku 
konieczności wyrównania i/lub wzmocnienia 
podłoża oraz wykonania podkładu, zazwyczaj 
o niewielkiej grubości

1 mm 
(np. Baumit Nivello Quattro 
lub Baumit Nivello 10)

wszystkie podłoża 
mineralne

Podkład niezwiązany 
z podłożem 

(na warstwie 
oddzielającej)

 ■ oddzielony jest od podłoża tzw. „warstwą 
ślizgową”, najczęściej folią (PE o grubości 
0,2 mm), umożliwiającą przesuwanie się 
po niej podkładu

 ■ należy pamiętać o dokładnym wykonaniu 
i uszczelnieniu wszystkich połączeń izolacji

30 mm

Rozwiązanie stosowane jest w przypadku 
podłoży trudnych, o słabej jakości (niska 
wytrzymałość, pozostałości klejów, 
zaolejenie itp.) oraz w przypadku ryzyka 
zawilgocenia podkładu od podłoża.

np. folia PE, mata 
oddzielająca, papa

Podkład pływający 

(na warstwie izolacji 
termicznej   
i / lub akustycznej)

 ■ podkład taki oddzielony jest od podłoża 
warstwą izolacji (np. z płyt styropianowych 
EPS, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z 
wełny mineralnej MW)

 ■ należy szczególnie zadbać o staranne 
wykonanie izolacji na całej powierzchni, 
co pozwala na uzyskanie oczekiwanych 
parametrów izolacji termicznej  
i/lub akustycznej

 ■ znajduje on zastosowanie w przypadku 
użycia izolacji termicznej i/lub akustycznej

35 mm 
(np. dla Baumit Alpha 2000)

materiały do izolacji 
termicznej i/lub 
akustycznej

Podkład pływający 
z ogrzewaniem 
podłogowym 

(grzewczy)

 ■ spełnia funkcję podkładu pływającego, 
wykonanego na izolacji termicznej 
np. ze styropianu lub wełny

 ■ spełnia funkcję ogrzewania pomieszczeń, 
wykorzystując ułożoną w podkładzie 
instalację wodną (rury grzewcze) bądź 
elementy elektryczne (przewody, maty itp.)

 ■ umożliwia m.in. uzyskanie optymalnego 
rozkładu temperatur w pomieszczeniu 

 ■ oszczędza miejsce – ściany są wolne od 
grzejników

min. 35 mm 
(np. dla Baumit Alpha 2000)
Jest to minimalna grubość warstwy podkładu 
ponad instalacją ogrzewania podłogowego 
(dla klasycznego rozwiązania).

izolacja termiczna

Tab. 1. Rodzaje podkładów.

Tab. 2. Klasyfikacja i wymagania dotyczące podkładów i posadzek.

* C – z ang. „Compression”.
 F – z ang. „Flexural”.
 A – z ang. „Abrasion” – odporność na ścieranie na tarczy Böhmego.
 AR – z ang. „Abrasion Resistance” – odporność na ścieranie „BCA”.
 RWA – z ang. „Rolling Wheel Abrasion” – odporność na ścieranie pod naciskiem toczącego się koła.

Tab. 3. Przykłady klasyfikacji.

Przykłady klasyfikacji

CT-C20-F5-A15 

np. dla Baumit Estrich E225
CA-C35-F7 

np. dla Baumit Nivello Centro

Należy to odczytać jako: 
CT – podkład cementowy
C20 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 [N/mm2] ( ≥ 20 MPa)
F5 – wytrzymałość na zginanie ≥ 5 [N/mm2] ( ≥ 5 MPa)
A15 – odporność na ścieranie wg metody Böhmego ≤ 15 [cm3/50 cm2]

Należy to odczytać jako: 
CA – podkład na bazie siarczanu wapnia
C35 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 [N/mm2] ( ≥ 35 MPa)
F7 – wytrzymałość na zginanie ≥ 7 [N/mm2] ( ≥ 7 MPa)

Na podstawie powyżej opisanych właściwości wyrobu nadawana jest klasyfikacja określająca jego parametry zgodnie z normą PN-EN 13813.
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Gotowe zaprawy podłogowe

Wymagania dotyczące tempa robót i jakości materiałów stają się coraz większe. Tradycyjne podkłady podłogowe, mieszane ze składników 
bezpośrednio na budowie, nie gwarantują wysokiej jakości oraz jednakowych parametrów. Dodatkowo, konieczna jest spora ilość miejsca, 
potrzebnego na składowanie półproduktów oraz zadbanie o dużą liczbę osób do przygotowania podkładu. 
Gotowe, fabrycznie przygotowane zaprawy podłogowe właściwościami roboczymi, wytrzymałością, a często i szybkością wysychania znacznie 
przewyższają zaprawy wykonywane na budowie. Przygotowanie ich do użycia odbywa się bezpośrednio przed aplikacją i polega na wymie-
szaniu suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. W przypadku mas samopoziomujących dodatkowe zalety to m.in. wysoka szybkość 
układania oraz gładkość i równość powierzchni. Zależnie od zastosowanego spoiwa, zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13813, najczęściej 
spotykane obecnie podkłady podłogowe to wyroby na bazie cementu (CT) lub siarczanu wapnia (CA).

Tab. 4. Porównanie nakładu pracy potrzebnego do wykonania podkładu podłogowego z ogrzewaniem (na przykładzie domu o powierzchni 200 m2).

Podkład tradycyjny 
(wytwarzany na placu budowy)

Podkład samopoziomujący 
Baumit Alpha 

Powierzchnia domu [m2] 200 200

Grubość warstwy z ogrzewaniem podłogowym [mm] 55 50

Wielkość brygady [liczba osób] 4-5 3

Czas potrzebny na ułożenie podkładów w całym domu [w dniach] 2 0,5

W przypadku domu jednorodzinnego, wykonanie płynnego podkładu podłogowego Baumit Alpha pozwala na znaczną oszczędnością kosztów 
robocizny oraz skrócenie czasu realizacji. Potrzebna jest do tego także mniejsza ilość osób, niż w przypadku pracy z tradycyjnym podkładem.

Podkłady wytwarzane na placu budowy Gotowe mieszanki

Za
le

ty  ■ najtańsze rozwiązanie

 ■ stabilny, stały skład mieszanki zapewniający jednakowe parametry

 ■ wygodne składowanie materiału w workach lub silosie*

 ■ gotowa, odpowiednio przygotowana mieszanka

 ■ bezpieczeństwo parametrów produktu, pomimo zmiennych 
warunków atmosferycznych

Ko
rz

yś
ci

 ■ niższe koszty materiałowe

 ■ jednakowe, wysokie parametry

 ■ przewidywalność produktu niezależnie od daty produkcji

 ■ oszczędność miejsca na budowie

 ■ oszczędność czasu związanego z przygotowaniem tradycyjnego 
podkładu

 ■ potrzebna mniejsza liczba osób do wykonywania podłogi

O
gr

an
ic

ze
ni

a

 ■ konieczność zatrudnienia większej ekipy – wyższe koszty robocizny

 ■ niedokładne, niejednakowe przygotowywanie mieszanek

 ■ niestabilne właściwości i parametry

 ■ potrzebna większa ilość miejsca na budowie

 ■ czaso- i pracochłonność

 ■ możliwość stosowania w temperaturze nie niższej niż 5°C

 ■ wyższe koszty produktu w porównaniu z tradycyjnymi podkładami

Tab. 5. Zestawienie gotowych mieszanek z podkładami przygotowywanymi na budowie.

* firma Baumit dysponuje rozwiniętą techniką silosową, pozwalającą wygodnie i bezpiecznie dostarczać, przechowywać i podawać materiał w dużych 
ilościach na budowie.

Podkłady samopoziomujące

Produkty Baumit Alpha bazują na specjalnym spoiwie wykorzystującym gips odmiany alfa, 
zwanym również CaSuBi, od niemieckiego słowa CalciumSulfat-Bindemittel. Jest to spoiwo 
z grupy spoiw powietrznych, szybkowiążących na bazie siarczanu wapnia. Proces wiązania 
zaczyna się od momentu, kiedy spoiwo to zmiesza się z wodą. Po związaniu następuje jego 
twardnienie i przyrost wytrzymałości mechanicznej masy. Spoiwo alfa charakteryzuje się 
dużym, monokrystalicznym ziarnem i zwartą strukturą krystaliczną. Przekłada się to bezpo-
średnio na cechy, jakimi się odznacza. Ma bardzo dobry rozpływ, bardzo niski skurcz liniowy, 
jest szybkowiążące, o wysokiej wytrzymałości i jednorodne w swojej masie. Wyjątkowe wła-
ściwości spoiwa Baumit Alpha mają szczególne znaczenie przy wykonywaniu samopoziomu-
jących podkładów podłogowych. Ich stosowanie daje większe możliwości w fazie projektowej 
oraz znacznie ułatwia i usprawnia wykonanie robót na budowie.
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Tab. 6. Zalety, korzyści, ograniczenia produktów Baumit Alpha.

Korzyści z zastosowania rozwiązań z ogrzewaniem podłogowym

Ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność na rynku. Obecnie najczęściej znajduje zastosowanie w domach jednorodzin-
nych, w sytuacjach, kiedy Inwestor nie boi się ponieść większych kosztów na samą instalację takiego systemu oraz ma świadomość, że kosz-
ty zwrócą się podczas eksploatacji. Szereg korzyści, jakie niesie za sobą ogrzewanie podłogowe przyczynia się do tego, że pod naciskiem 
Klientów rozwiązanie to coraz częściej stosowane jest w budownictwie mieszkaniowym.

Tab. 7. Porównanie ogrzewania tradycyjnego i podłogowego.

Grzejniki Ogrzewanie podłogowe

Za
le

ty

 ■ niższe koszty instalacji

 ■ swoboda w wyborze materiałów wykończeniowych

 ■ niska bezwładność cieplna 

 ■ możliwość dokonywania zmian w instalacji

 ■ korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – duża 
powierzchnia grzewcza

 ■ ogrzewanie niskotemperaturowe

 ■ ukryta instalacja grzewcza

 ■ równomierne oddawanie ciepła

 ■ warstwowy rozkład temperatur

 ■ doskonale współgra z niskotemperaturowymi źródłami ciepła 
(kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory)

Ko
rz

yś
ci

 ■ oszczędności przy zakładaniu instalacji wynikające z niższych 
kosztów jej wykonania

 ■ możliwość wykańczania podłogi dowolnymi materiałami

 ■ możliwość szybkiego dogrzania lub wychłodzenia pomieszczenia

 ■ łatwość w dokonywaniu remontów, wymian, przebudowy instalacji

 ■ wysokie poczucie komfortu – cieplej jest w okolicy stóp, a chłodniej 
w okolicy głowy. Dzięki temu temperatura może wynosić o 2°C mniej 
niż w pomieszczeniach z tradycyjnymi grzejnikami, a mieszkańcy tego 
nie odczują

 ■ powierzchnie grzewcze wykazują temperaturę nieprzekraczającą 
temperatury skóry

 ■ ściany są wolne od grzejników, co daje swobodę w projektowaniu 
i zabudowie

 ■ całe pomieszczenie jest dogrzewane równo, a nie punktowo, 
co gwarantuje niższe koszty

 ■ najwłaściwszy, pod względem fizjologii ludzkiego organizmu, 
warstwowy rozkład temperatury – nie występują strefy przegrzania

 ■ duże oszczędności wynikające z możliwości wysoce efektywnego 
wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła

O
gr

an
ic

ze
ni

a

 ■ niekorzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – ciepło przy 
grzejniku, chłodno tam gdzie go nie ma

 ■ wysoka temperatura grzejników – możliwość poparzenia się

 ■ instalacja grzewcza przymocowana do ścian – ograniczona 
możliwość aranżacji wnętrz

 ■ konieczność stosowania wyższych temperatur, aby dogrzać całe 
pomieszczenie

 ■ wysokie koszty eksploatacyjne

 ■ wyższy koszt instalacji

 ■ większa bezwładność cieplna – wolniejsze nagrzewanie i stygnięcie 
instalacji

 ■ konieczność wcześniejszego zaplanowania aranżacji wnętrza, 
aby nie instalować ogrzewania pod dużymi meblami, ciągami szafek 
kuchennych, garderobami

 ■ brak możliwości zmian w gotowej instalacji

 ■ mniejsza elastyczność wyboru materiałów wykończeniowych

Duża powierzchnia źródła ciepła umożliwia stosowanie 
niższych temperatur ogrzewania, co przekłada się na 
oszczędności energii do 12%*.

(*) wg danych BVF – Bundesverband Flächenheizungen 
und Flächenkühlungen e.V. (Niemieckie Federalne Stowa-
rzyszenie Ogrzewania i Chłodzenia Powierzchni).

By w pełni móc cieszyć się ze sprawnie i efektywnie funkcjo-
nującego ogrzewania podłogowego, niezbędne jest użycie 
– przy jego wykonywaniu – najwyższej klasy produktów pod-
łogowych. Najistotniejszym parametrem, z punktu widzenia 
efektywności takiego systemu, jest współczynnik przewo-
dzenia ciepła podkładu podłogowego, w którym zatopione 
są rurki systemu ogrzewania. Podkłady podłogowe Baumit 
Alpha mają znacznie wyższy współczynnik przewodzenia 
ciepła niż podkłady cementowe.
Niebagatelne znaczenie ma fakt, że podkład tradycyjny, 
układany ręcznie, nie pozwala na dokładne, idealne oblanie 
swoją masą rurek, a w szczególności ich spodów. W tych 
miejscach mogą powstawać komory powietrzne, które 
w znaczący sposób pogarszają przewodnictwo cieplne, 
a tym samym ograniczają ilość ciepła oddawanego do po-
mieszczenia przez system. 

Rozkład temperatur przy ogrzewaniu podłogowym.

Rozkład temperatur w pomieszczeniu dla tradycyjnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego.

Rozkład temperatur jest dużo korzystniejszy przy podkładach płynnych. Energia cieplna rozchodzi się znacznie łatwiej i swobodniej, ogrzewa-
jąc tym samym większą powierzchnię. Pozwala to znacząco zmniejszyć koszty oraz ułatwia sterowanie ogrzewaniem.

Rozkład temperatur dla standardowego ogrzewania (grzejniki na 
ścianie). Konieczna jest wyższa temperatura grzejników i większe 
koszty ogrzewania.

Rozkład temperatur dla ogrzewania podłogowego. Układ temperatur 
jest znacznie korzystniejszy dla zdrowia i lepszego samopoczucia. 

Odczuwanie ciepła zależy nie tylko od temperatury, ale także od jej rozkładu. W przegrzanych pomieszczeniach z suchym powietrzem, czło-
wiek nie czuje się dobrze. Zwiększa się również ryzyko przeziębień. Ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystniejszy rozkład temperatury 
i tworzy lepszy klimat w pomieszczeniach, co wpływa także na poprawę ogólnego samopoczucia.
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elektryczne ogrzewanie podłogowe

profil idealny

grzejniki konwekcyjne

ogrzewanie powietrzne

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie korzystne dla alergików
Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym (powierzchnia podłogi 
zazwyczaj ma temperaturę ok. 26°C), a grzejnikiem jest powierzchnia całej podłogi.
Dzięki temu ten system ogrzewania:

 ■ znacznie zmniejsza cyrkulację kurzu wywołującego alergie
 ■ nie wysusza nadmiernie powietrza, co jest ważne w przypadku osób szczególnie 

wrażliwych lub alergików
 ■ nie powoduje dużych różnic temperatur w pomieszczeniu

Podkład tradycyjny 
(wytwarzany na placu budowy)

Podkład samopoziomujący 
Baumit Alpha

Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu 
dla różnych typów ogrzewania.

Zalety Korzyści Ograniczenia

 ■ brak naprężeń

 ■ doskonałe przewodzenie ciepła

 ■ duża szybkość wykonywania prac

 ■ wysoka wytrzymałość

 ■ oszczędność materiału

 ■ przyspieszenie prac wykonawczych

 ■ wysoka jakość powierzchni

 ■ łatwa obróbka

 ■ brak konieczności zbrojenia

 ■ technologia silosowa

 ■ aplikacja w pozycji stojącej

 ■ bezpieczeństwo pożarowe

 ■ ekologia

 ■ idealnie równe, gładkie podkłady podłogowe

 ■ możliwość wylewania na dużych powierzchniach,  
bez stosowania dylatacji – do 800 m2 bez ogrzewania 
podłogowego, do 300 m2 z ogrzewaniem podłogowym – bez obaw 
o możliwość spękania

 ■ najefektywniejsze wykorzystanie ogrzewania podłogowego, dzięki 
wysokiej przewodności cieplnej

 ■ 3 osobowa ekipa może wylać ok. 300 m2 na godzinę

 ■ bardzo trwały i wytrzymały podkład podłogowy

 ■ możliwość stosowania mniejszych grubości podkładu podłogowego 
na warstwie termoizolacyjnej  i / lub wygłuszającej oraz nad rurkami 
ogrzewania podłogowego

 ■ możliwość wchodzenia już następnego dnia 
– po 3 dniach prowadzenia dalszych prac budowlanych,   
– po 3 dniach uruchomienia ogrzewania podłogowego

 ■ powierzchnia twarda, równa, nie wymagająca szlifowania

 ■ bezpieczna, nienadwyrężająca kręgosłupa aplikacja

 ■ w razie pożaru, parująca z podkładu woda zapobiega szybkiemu 
wzrostowi temperatury w pomieszczeniu

 ■ zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie

 ■ rozwiązanie niezalecane 
do pomieszczeń mokrych

 ■ potrzeba wykonania szczelnej 
izolacji
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* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.

Tab. 8. Podkłady samopoziomujące (jastrychy płynne).

Samopoziomujący podkład podłogowy  
CA-C20-F5

Samopoziomujący podkład podłogowy  
CA-C25-F6

Baumit Alpha 2000 Baumit Alpha 2500

Do stosowania wewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego.

Do układania ręcznego i maszynowego. Do układania ręcznego i maszynowego.

Zalety produktu

 ■ równa i gładka powierzchnia o wysokiej 
wytrzymałości

 ■ wchodzenie po 24 godz.  
(podkład związany z podłożem)

 ■ doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

 ■ równa i gładka powierzchnia o bardzo wysokiej 
wytrzymałości

 ■ wchodzenie już po 6 godz.  
(podkład związany z podłożem)

 ■ doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do wykonywania podkładów podłogowych 
związanych z podłożem, na warstwie 
oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie 
termoizolacyjnej (pływających) oraz 
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny np. 
płytki ceramiczne, wykładziny podłogowe, panele, 
mozaiki, itp.

 ■ szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe 
(z uwagi na bardzo dobre przewodnictwo cieplne)

 ■ do wykonywania podkładów podłogowych 
związanych z podłożem, na warstwie 
oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie 
termoizolacyjnej (pływających) oraz 
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, wykładziny podłogowe, 
panele, parkiet, itp.

 ■ szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe 
(z uwagi na bardzo dobre przewodnictwo cieplne)

Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

Wielkość ziarna maks. 2 mm maks. 2 mm

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm2 ≥ 25 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 5 N/mm2 ≥ 6 N/mm2

Grubość warstwy
związany z podłożem: 25-60 mm 
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm 
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

związany z podłożem: 15-60 mm 
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm 
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

Ogrzewanie podłogowe min. 35 mm nad rurką ogrzewania 
(dla rozwiązania klasycznego)*

min. 35 mm nad rurką ogrzewania 
(dla rozwiązania klasycznego)*

Współczynnik przewodzenia ciepła ≥ 1,6 W/mK ≥ 1,6 W/mK

Możliwość wchodzenia po 24 godz. po 6 godz. na podkład związany z podłożem 
po 24 godz. na podkład niezwiązany z podłożem

Pełne obciążenie po 3 dniach po 2 dniach

Zużycie materiału ok. 18 kg/m2/10 mm ok. 18 kg/m2/10 mm

Wydajność ok. 1,4 m2/worek/10 mm ok. 1,4 m2/worek/10 mm

Ko
rz

yś
ci

Dla Inwestora Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe. 

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe. 

Dla Architekta
Szeroki zakres zastosowania. Doskonałe rozwiązanie 
dla systemów ogrzewania podłogowego oraz 
podkładów na izolacjach termicznych i akustycznych.

Bardzo szeroki zakres zastosowania. Doskonałe 
rozwiązanie dla systemów ogrzewania podłogowego 
oraz podkładów na izolacjach termicznych 
i akustycznych.

Przykładowe rozwiązania systemowe dla ogrzewania podłogowego:

Podłoże – np. strop.
Płyta systemowa do ogrzewania z warstwą izolacyjną.
Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 – samopoziomujący podkład podłogowy.
Baumit SuperGrund – grunt.
Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek.
Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania.
Taśma dylatacyjna – dylatacja obwodowa (10 mm).
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Podłoże – np. strop.
Izolacja termiczna – np. styropian (EPS).
Warstwa oddzielająca – np. folia PE.
Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 – samopoziomujący podkład podłogowy.
Dylatacja obwodowa.
Baumit SuperGrund – grunt.
Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek.
Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy/uszczelnienie elastyczne.
Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania.
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na podłożu betonowym

na płycie systemowej
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Podkłady podłogowe (jastrychy) 

Podkład podłogowy (jastrych)
Jastrych (z j. niemieckiego „Estrich”) oznacza podkład podłogowy (potocznie zwany także 
wylewką). Podkład podłogowy jako warstwa podłogi stanowi element konstrukcji budynku. 
Może być układany bezpośrednio lub pośrednio (na warstwach izolacyjnych) na płycie fun-
damentowej lub stropie (żelbetowym, ceramicznym, stalowym, drewnianym itp.). Zadaniem 
podkładu podłogowego jest przeniesienie obciążeń oraz wyrównanie powierzchni przed po-
łożeniem finalnego materiału wykończeniowego – posadzki, np. parkietu, płytek podłogo-
wych, wykładziny dywanowej lub z tworzyw sztucznych itp. Uwaga: podkład podłogowy może 
sam w sobie stanowić posadzkę.
Podkład podłogowy może występować w postaci suchej mieszanki do zarobienia z wodą 
( zaprawy budowlanej) lub gotowych prefabrykowanych płyt w postaci tzw. „suchego jastry-
chu”. Właściwie wykonany podkład podłogowy – dostatecznie sztywny i o odpowiedniej wy-
trzymałości mechanicznej – ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej użytecz-
ności i trwałości podłogi.

Błyskawiczna posadzka cementowa  
CT-C35-F6-A12

Posadzka cementowa zbrojona włóknami  
CT-C20-F5-A15

Baumit Rapido 1 Speed Baumit FaserEstrich E225

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Do układania ręcznego i maszynowego. Do układania ręcznego i maszynowego.

Zalety produktu

 ■ szybkowiążąca i szybkoschnąca – układanie 
okładzin już po 24 godz.

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość

 ■ wodo- i mrozoodporna

 ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie

 ■ na trudne podłoża

 ■ na tarasy i ogrzewania podłogowe

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do wykonywania błyskawicznie wiążących 
i wysychających jastrychów zespolonych 
na wszystkich podłożach mineralnych oraz 
jastrychów na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny 
dywanowe, panele, dowolne posadzki drewniane 
np. parkiety (w tym z drewna egzotycznego 
i wielkoformatowe) 

 ■ pozwala na formowanie spadków, doskonale 
nadaje się jako podkład na tarasach i balkonach

 ■ dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu, 
doskonała m.in. do stosowania w miejscach, 
gdzie ważna jest szybkość wykonania prac

 ■ może być stosowana w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności oraz jako finalna posadzka

 ■ do wykonywania jastrychów zespolonych 
na wszystkich podłożach mineralnych oraz 
jastrychów na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny 
dywanowe, panele, posadzki drewniane

 ■ pozwala na formowanie spadków, doskonała jako 
podkład na tarasach i balkonach

 ■ może być stosowana w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności oraz jako finalna posadzka

Przeznaczenie
do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 35 N/mm² ≥ 20 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 6 N/mm² ≥ 5 N/mm²

Zalecana grubość warstwy
10-100 mm
(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)*

10-100 mm 
(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)**

Grubość na ogrzewaniu podłogowym ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 1,4 W/mK 1,4 W/mK

Możliwość wchodzenia 
(podkłady pływające) po ok. 18 godz. po ok. 3 dniach

Pełne obciążanie po ok. 3 dniach po ok. 21 dniach

Zużycie materiału ok. 20 kg/m²/1 cm grubości ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

Klasa odporności na ścieranie A12 A15

Ko
rz

yś
ci

Dla Inwestora Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Dla Architekta
Bardzo szeroki zakres grubości oraz możliwości 
zastosowania w rozwiązaniach systemowych. 
Pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

Bardzo szeroki zakres grubości oraz możliwości 
zastosowania w rozwiązaniach systemowych.

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.

Tab. 9. Podkłady podłogowe (jastrychy i posadzki cementowe).
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Posadzka cementowa 
CT-C20-F5-A15

Podkład cementowy 
CT-C16-F4-A15

Baumit Estrich E225 Baumit Estrich E160

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Do układania ręcznego i maszynowego. Do układania ręcznego i maszynowego.

Zalety produktu
 ■ jako posadzka lub podkład podłogowy (jastrych)

 ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie

 ■ wodo- i mrozoodporna

 ■ możliwość formowania podkładów ze spadkiem

 ■ do obróbki ręcznej lub maszynowej

 ■ wodo- i mrozoodporna

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do wykonywania jastrychów zespolonych 
na wszystkich podłożach mineralnych oraz 
jastrychów na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny 
dywanowe, posadzki drewniane

 ■ pozwala na formowanie spadków, również jako 
podkład na tarasach i balkonach

 ■ może być stosowany w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności oraz jako finalna posadzka

 ■ do wykonywania jastrychów zespolonych 
na wszystkich podłożach mineralnych oraz 
jastrychów na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny 
dywanowe, panele itp.

 ■ pozwala na formowanie spadków

 ■ może być stosowany w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności

Przeznaczenie
do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm² ≥ 16 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 5 N/mm² ≥ 4 N/mm²

Zalecana grubość warstwy
10-100 mm 
(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)**

20-80 mm 
(20 mm dla podkładów związanych z podłożem)**

Grubość na ogrzewaniu podłogowym ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 1,4 W/mK 1,4 W/mK

Możliwość wchodzenia 
(podkłady pływające) po ok. 3 dniach po ok. 3 dniach

Pełne obciążanie po ok. 21 dniach po ok. 21 dniach

Zużycie materiału ok. 20 kg/m²/1 cm grubości ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

Klasa odporności na ścieranie A15 A15

Ko
rz

yś
ci Dla Inwestora Wysoka jakość i trwałość oraz 

doskonałe parametry użytkowe. 
Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe. 

Dla Architekta Bardzo szeroki zakres grubości oraz możliwości 
zastosowania w rozwiązaniach systemowych.

Szeroki zakres zastosowania. 
Możliwość formowania spadków.

Tab. 9. Podkłady podłogowe (jastrychy i posadzki cementowe) – c.d.

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.

Tab. 11. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit niezwiązanych z podłożem i pływających.

Podkłady podłogowe pływające (na warstwie izolacji akustycznej i/lub termicznej)

Grubość podkładu pływającego zależy od rodzaju stosowanego podkładu podłogowego, właściwości warstwy izolacyjnej oraz wielkości pro-
jektowanych obciążeń. Projektant jest odpowiedzialny za dobór podkładu podłogowego oraz jego prawidłowej grubości, biorąc pod uwagę 
m.in. wszystkie wymagania statyczne, projektowane obciążenia pomieszczeń i założone warunki podczas wykonywania prac. Dlatego podane 
zasady należy traktować jako ogólne informacje i wskazówki mogące ułatwić wstępne podejmowanie decyzji Projektantom i Wykonawcom.

 ■ minimalna grubość układanego podkładu podłogowego z równomiernym obciążeniem do 1,5 kN/m2 (budynek mieszkalny),  
przy grubości izolacji do 100 mm i ściśliwości warstwy izolacyjnej <5 mm wynosi 35 mm

 ■ w przypadku izolacji o grubości od 100 do 200 mm, w zależności od powyższych warunków, minimalna grubość układanego podkładu 
podłogowego zwiększa się do 40 mm

 ■ przy ściśliwości warstwy izolacyjnej 5-10 mm grubość podkładu zwiększa się o kolejne 10 mm

 ■ w przypadku obciążeń użytkowych wyższych niż 1,5 kN/m2 konieczne jest zaprojektowanie odpowiednio większej grubości podkładu 
podłogowego

 ■ dylatacje konstrukcyjne muszą być przeniesione w podkładzie pływającym

 ■ większa grubość podkładu podłogowego wymaga dłuższego czasu schnięcia

 ■ samopoziomujące podkłady Baumit Alpha, m.in. ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie, nie wymagają stosowania zbrojenia 
(np. siatkami)

 ■ przy projektowaniu grubości wylewanego podkładu konieczne jest uwzględnienie obciążeń statycznych i dynamicznych

Tab. 10. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit.

Podkład podłogowy Baumit

Całkowita grubość warstwy izolacji do 25 mm Całkowita grubość warstwy izolacji ponad 25 mm

obciążenia 
równomierne 

≤ 2 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 3 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 2 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 3 kN/m²

Grubość podkładu w mm

Estrich E225 45 60 50 65

FaserEstrich E225 45 60 50 65

Rapido 1 Speed 40 50 45 55

Baumit Alpha 2000 40 50 45 55

Baumit Alpha 2500 35 45 40 50

Warianty wykonania

Grubości minimalne

Podkład cementowy Podkład Alpha

Baumit Estrich 160

Baumit Estrich E225
Baumit 

FaserEstrich E225
Baumit Rapido 1 Speed

Baumit Alpha 2000 Baumit Alpha 2500

1. Podkład na warstwie oddzielającej 40 mm 35 mm 30 mm 30 mm

2. Podkład pływający

Obciążenie Warstwa izolacyjna

Obciążenie 
pow. qk

Obciążenie 
jedn. Qk

Grubość 
całkowita Ugięcie

≤ 2 kN/m² ≤ 1 kN

≤ 25 mm
≤ 2 mm 45 mm 40 mm 35 mm 35 mm

> 2 ≤ 5 mm 50 mm 45 mm 40 mm 40 mm

≥ 25 mm
≤ 2 mm 55 mm 45 mm 40 mm 40 mm

> 2 ≤ 5 mm 60 mm 50 mm 45 mm 45 mm
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Masy samopoziomujące

Masy samopoziomujące (wylewki samopoziomujące) należą do grupy podkładów podłogo-
wych. Układane są zazwyczaj bezpośrednio pod posadzki, którymi mogą być np. panele pod-
łogowe, wykładziny, płytki ceramiczne itp. Masy stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje 
potrzeba uzyskania idealnie równego, gładkiego i wytrzymałego podłoża. 
Masy samopoziomujące ze względu na swoje cechy, nazywane są także wyrównującymi lub 
niwelującymi. Odpowiednio przygotowane, posiadają właściwości samopoziomujące, pozwa-
lając uzyskiwać gładką warstwę o grubości już od 1 mm do nawet 30 mm. Masy samopozio-
mujące pozwalają nie tylko na wyrównanie i/lub podniesienie poziomu podłoża (np. pomiędzy 
korytarzem a pokojem), ale także wzmacniają podłoże i zmniejszają zużycie kleju do mocowa-
nia płytek czy wykładzin. Doskonale sprawdzają się także w przypadku remontów.
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Szybkowiążąca masa samopoziomująca 
CA-C20-F6

Szybkowiążąca masa samopoziomująca 
CA-C35-F7

Masa samopoziomująca 
CT-C30-F7

Masa samopoziomująca 
CT-C25-F5

Baumit Nivello Quattro Baumit Nivello Centro Baumit Nivello 10 Baumit Nivello 30

Do stosowania wewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego Do stosowania wewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego. Do układania ręcznego i maszynowego. Do użytku ręcznego i maszynowego Do użytku ręcznego i maszynowego

Zalety produktu

 ■ bardzo dobry rozpływ, wysoka płynność i łatwa 
obróbka

 ■ szybkie wiązanie i wysychanie

 ■ idealnie gładka powierzchnia

 ■ praktycznie bez naprężeń wewnętrznych 
(skurczu)

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 N/mm2

 ■ doskonałe właściwości robocze
 ■ pod dowolne wykładziny oraz na podłogi 

ogrzewane

 ■ praktycznie bez naprężeń wewnętrznych 
(skurczu)

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30n/mm2

 ■  doskonałe właściwości samopoziomujące

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30n/mm2

 ■  doskonałe właściwości samopoziomujące

Rekomendowane zastosowanie

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący 
podkład podłogowy do poziomowania 
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach na bazie gipsu, cementowych, 
asfaltowych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego 
(doskonale przewodzi ciepło)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej 
wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący 
podkład podłogowy do poziomowania 
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach na bazie gipsu, cementowych, 
asfaltowych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego 
(doskonale przewodzi ciepło)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo 
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia 
skupione

 ■ do wykonywania związanych z podłożem 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele 
drewniane i laminowane, parkiety

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo 
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia 
skupione

 ■ do wykonywania związanych z podłożem 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele 
drewniane i laminowane, parkiety

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo 
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia 
skupione

Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

Do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach i obiektach.

Do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach i obiektach.

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm² ≥ 35 N/mm² ≥ 30 N/mm2 ≥ 25 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 6 N/mm² ≥ 7 N/mm² ≥ 6 N/mm2 ≥ 5 N/mm2

Zalecana grubość warstwy 1-20 mm 5-30 mm 1-12 mm 2-30 mm

Możliwość wchodzenia po ok. 2-3 godz. po 3 godz. Po ok. 6-8 godz. (w zależności od grubości warstwy) Po ok. 6-8 godz. (w zależności od grubości warstwy)

Czas na obróbkę po wylaniu ok. 30 min ok. 30 min ok. 25-30 min ok. 20 min

Układanie posadzek po ok. 24 godz. (do 3 mm grubości warstwy) czas zależny od grubości podkładu Czas zależny od grubości podkładu. Czas zależny od grubości podkładu.

Zużycie materiału ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,5 kg/m2/mm ok. 1,5 kg/m2/mm

Wydajność ok. 1,7 m²/worek/10 mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm
ok. 1,6 m2/worek
ok. 66 m2 z tony/10 mm

ok. 1,5 m2/worek
ok. 60 m2 z tony/10 mm

Orientacyjny czas schnięcia 
wykonanej wylewki zależnie od grubości zależnie od grubości ok. 1 dobę/ każde 3 mm grubości warstwy ok. 1 dobę/ każde 3 mm grubości warstwy

Ko
rz

yś
ci

Dla Inwestora Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Dla Architekta Doskonały podkład pod posadzki wymagające 
wysokiej gładkości i równości podłoża.

Szeroki zakres grubości. Doskonały podkład 
pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych 
i mokrych. Praktycznie pod dowolny 
rodzaj projektowanej posadzki.

Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych 
i mokrych. Szeroki zakres grubości 
i możliwości zastosowania.

Tab. 12. Masy samopoziomujące.
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Samopoziomująca masa szpachlowa 
CT-C30-F7

Masa samopoziomująca 
CT-C25-F5

Baumit Nivello 10 Baumit Nivello 30

Do stosowania wewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego.

Do układania ręcznego i maszynowego. Do układania ręcznego i maszynowego.

Zalety produktu

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30 N/mm2

 ■ doskonałe właściwości samopoziomujące

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych

 ■ niski skurcz liniowy

 ■ wyrównuje duże nierówności podłoża 

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych

 ■ na ogrzewanie podłogowe

 ■ niski skurcz liniowy

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do wykonywania związanych z podłożem, 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele 
drewniane i laminowane, parkiet itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo 
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia 
skupione

 ■ do wykonywania związanych z podłożem, 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, 
panele drewniane i laminowane, parkiety 
małowymiarowe, mozaiki

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej 
wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione

Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 30 N/mm2 ≥ 25 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 7 N/mm2 ≥ 5 N/mm2

Grubość warstwy 1-15 mm 2-30 mm

Możliwość wchodzenia po ok. 6-8 godz. (w zależności od grubości warstwy) po ok. 6-8 godz. (w zależności od grubości warstwy)

Czas na obróbkę po wylaniu ok. 25-30 min ok. 20 min

Układanie posadzek czas zależny od grubości podkładu czas zależny od grubości podkładu

Zużycie materiału ok. 1,5 kg/m2/mm ok. 1,5 kg/m2/mm

Wydajność
ok. 1,6 m2/worek
ok. 66 m2 z tony/10 mm

ok. 1,5 m2/worek
ok. 60 m2 z tony/10 mm

Orientacyjny czas schnięcia 
wykonanej wylewki zależnie od grubości zależnie od grubości

Ko
rz

yś
ci

Dla Inwestora Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz 
doskonałe parametry użytkowe.

Dla Architekta
Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych 
i mokrych. Praktycznie pod dowolny 
rodzaj projektowanej posadzki.

Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych 
i mokrych. Szeroki zakres grubości 
i możliwości zastosowania.

Tab. 12. Masy samopoziomujące – c.d.

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

Produkty dostępne w technologii silosowej posiadają dużą przewagę nad mieszankami 
wykonywanymi samodzielnie na terenie budowy lub dostarczanymi bezpośrednio z węzła. 
W przypadku dużych inwestycji ma to kluczowe znaczenie i przynosi najwięcej korzyści. 
Technologia ta w znaczący sposób ułatwia kwestie związane ze składowaniem i bezpiecz-
nym przechowywaniem dużych ilości materiału na budowie. Firma Baumit oferuje komplet-
ny system składający się z silosu z pompą i węży, który do przygotowania podkładu potrze-
buje jedynie podłączenia wody i prądu. 
Aplikacja maszynowa pozwala na znaczący wzrost wydajności, oszczędność czasu i ograni-
czenie kosztów. Dodatkowo, wykorzystując technikę silosową, można bezproblemowo reali-
zować prace niezależnie od pory roku oraz powierzchni placu budowy.
System ten pozwala podawać materiał na wysokość do 30 m. Technika silosowa umożliwia 
aplikację materiału w dowolnym czasie i ilości.
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baumit.com

Zaprawa z silosu podawana jest pompą dozującą suchą mieszankę 
do agregatu pompującego, w którym materiał jest mieszany z wodą, 
 a  następnie transportowany do miejsca układania.

Pompa mieszająca SMP zawieszona jest bezpośrednio pod silosem, 
gdzie suchy materiał miesza się z wodą i jest transportowany wężami 
do miejsca układania.

Wielkość wykonanej powierzchni w zależności od sposobu aplikacji

Jastrychy Podkłady samopoziomujące

Uwaga: Faktyczna szybkość układania zależna jest od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.

Technologia tradycyjna

ok. 20 m2/godz.

Masa wylewana ręcznie

ok. 50 m2/godz.

Masa wylewana maszynowo

ok. 300 m2/godz.

Rodzaje rozwiązań systemowych Baumit

Szerokie spektrum rozwiązań systemowych Baumit zostało stworzone z myślą o różnorod-
nych potrzebach naszych Klientów. Masy samopoziomujące, szybkowiążące lub samopozio-
mujące podkłady podłogowe Baumit to linia nowoczesnych oraz sprawdzonych produktów. 
Trwałe, wytrzymałe i ekologiczne rozwiązania to zalety, które doceni każdy.

Przedstawiamy następujące rodzaje rozwiązań systemowych Baumit:

 ■ podkład samopoziomujący na betonie lub jastrychu cementowym

 ■ jastrych na betonie lub jastrychu cementowym

 ■ podkład na warstwie oddzielającej

 ■ podkład na izolacji termicznej/akustycznej

 ■ podkład z wodnym ogrzewaniem podłogowym

 ■ podkład z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
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Podkład samopoziomujący na betonie/jastrychu cementowym

1
2

3

 ■ duży zakres grubości

 ■ doskonałe poziomowanie podłoża

 ■ wysoka przyczepność do podłoża

 ■ niski skurcz liniowy

 ■ szybkie wykonanie prac

Podłoże betonowe lub jastrych cementowy.
Preparat gruntujący Baumit Grund lub Baumit SuperGrund.
Samopoziomujący podkład podłogowy Baumit.

1

2

3
Baumit Alpha 2000 (25-60 mm)
Baumit Alpha 2500 (15-60 mm)

Grubsze warstwy

Przygotowane podłoże

Gruntowanie:
Baumit Grund (podłoża chłonne)

Baumit SuperGrund (podłoża niechłonne)

Cienkie warstwy

Baumit Nivello Quattro (1-20 mm)
Baumit Nivello Centro (5-30 mm)

Baumit Nivello 10 (1-12 mm)
Baumit Nivello 30 (2-30 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

1
2

3

Jastrych na betonie/jastrychu cementowym

Podłoże betonowe.
Warstwa sczepna z emulsji Baumit Connect. 
Jastrych cementowy Baumit.

 ■ bardzo duży zakres grubości

 ■ niski skurcz liniowy

 ■ szybkie wykonanie prac

 ■ do wewnątrz i na zewnątrz

1

2

3

Przygotowane podłoże

Gruntowanie:
Emulsja Baumit Connect

Jastrych normalnie wysychający

Baumit Estrich E160 (20-80 mm)
Baumit Estrich E225 (10-100 mm)

Baumit FaserEstrich E225 (10-100 mm)

Baumit Rapido 1 Speed (10-100 mm)

Jastrych błyskawiczny

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

1

2 3
4

Podkład na izolacji termicznej/akustycznej

Podłoże.
Izolacja termiczna/akustyczna – wełna mineralna lub styropian.
Warstwa rozdzielająca, np. folia.
Podkład podłogowy Baumit.

 ■ na różne rodzaje izolacji termicznej/akustycznej

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ szeroki wybór rodzaju podkładów

1

2

4

3

Baumit Rapido 1 Speed 
(40-100 mm)

Jastrych  
błyskawiczny

Jastrych  
samopoziomujący

Baumit Alpha 2000 
(30-60 mm)

Baumit Alpha 2500
(30-60 mm)

Izolacja termiczna/akustyczna

Przygotowane podłoże

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

Jastrych normalnie  
wysychający

Baumit Estrich E160 
(40-80 mm)

Baumit Estrich E225 
(40-100 mm)

Baumit FaserEstrich E225 
(40-100 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

1

2
3

Podkład na warstwie oddzielającej

 ■ na trudne podłoża

 ■ możliwość bardzo szybkiej renowacji podłóg

 ■ praktycznie na każdy rodzaj podłoża

 ■ możliwość doboru dowolnych warstw wykończeniowych

Podłoże betonowe.
Warstwa oddzielająca – np. folia budowlana.
Podkład podłogowy Baumit.

1

2

3

Baumit Rapido 1 Speed 
(35-100 mm)

Jastrych  
błyskawiczny

Jastrych  
samopoziomujący

Baumit Alpha 2000 
(30-60 mm)

Baumit Alpha 2500
(30-60 mm)

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

Jastrych normalnie  
wysychający

Baumit Estrich E160 
(40-80 mm)

Baumit Estrich E225 
(35-100 mm)

Baumit FaserEstrich E225 
(35-100 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże
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3

54

Podkład z wodnym ogrzewaniem podłogowym

Podłoże.
Izolacja termiczna – styropian, wełna mineralna.
Warstwa rozdzielająca – np. folia metalizowana.
Ogrzewanie wodne.
Podkład podłogowy Baumit.

 ■ doskonała współpraca z systemem ogrzewania – wysoka 
przewodność cieplna

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ wysoka wytrzymałość podkładu

1

2

4

5

3

1
2 3

Podkład z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

Podłoże.
Ogrzewanie elektryczne na siatce.
Podkład podłogowy Baumit.

 ■ doskonała współpraca z systemem ogrzewania – wysoka 
przewodność cieplna

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ niewielka grubość

 ■ wysoka wytrzymałość podkładu

1

2

3
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Przygotowanie i wzmocnienie podłoża

Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża jest niezbędne w przypadku podkładów związanych z podłożem. 
Ma szczególne znaczenie w przypadku podłoży czasochłonnych i niechłonnych. Wykonuje 
się je poprzez pokrycie wcześniej oczyszczonego podłoża odpowiednim środkiem gruntu-
jącym. 
Gruntowanie zapewnia:

 ■ zwiększoną przyczepność podkładu do podłoża 
 ■ wiązanie pozostałych po odkurzaniu cząstek kurzu
 ■ zabezpieczenie przed powstaniem kraterów 
 ■ uszczelnienie podłoża, aby zapobiec wchłanianiu wody z podkładu przez podłoże
 ■ zabezpieczenie podkładu przed utratą wody przed utwardzaniem

Przed naniesieniem masy samopoziomującej na podłoże należy je zagruntować odpowied-
nim środkiem gruntującym (w zależności od rodzaju podłoża):

 ■ podłoża chłonne: Baumit Grund
 ■ podłoża o małej chłonności/niechłonne (np. lastriko, gładki beton): Baumit  SuperGrund
 ■ szlamowanie podłoża/układanie jastrychów w cienkich warstwach (od 10 mm): 

Baumit Connect

Baumit Rapido 1 Speed 
(40 + d*-100 mm)

Jastrych  
błyskawiczny

Jastrych  
samopoziomujący

Baumit Alpha 2000 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Alpha 2500 
(35 + d*-60 mm)

Ogrzewanie wodne

Warstwa oddzielająca np. folia metalizowana

Izolacja termiczna

Jastrych normalnie  
wysychający

Baumit Estrich E160 
(40 + d*-80 mm)

Baumit Estrich E225 
(40 + d*-100 mm)

Baumit FaserEstrich E225 
(40 + d*-100 mm)

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Baumit Rapido 1 Speed 
(40 + d*-100 mm)

Jastrych  
błyskawiczny

Jastrych  
samopoziomujący

Baumit Alpha 2000 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Alpha 2500 
(35 + d*-60 mm)

Ogrzewanie elektryczne na siatce

Jastrych normalnie  
wysychający

Baumit Estrich E160
(45+ d*-80 mm)

Baumit Estrich E225
(45+ d*-100 mm)

Baumit FaserEstrich E225
(45+ d*-100 mm)

Przygotowane podłoże
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Podkład gruntujący do podłoży chłonnych Podkład sczepny do podłoży o małej chłonności Emulsja kontaktowa (sczepna) Zaprawa wyrównująca

Baumit Grund Baumit SuperGrund Baumit Connect Baumit Preciso

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Zalety produktu

 ■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja

 ■ szybkoschnący – eliminuje przerwy w pracy

 ■ dzięki niebieskiemu zabarwieniu, umożliwia 
kontrolę jakości prowadzonych prac

 ■ gotowy do użycia (zawiera piasek kwarcowy)

 ■ po wyschnięciu tworzy szorstką powierzchnię 
zwiększając przyczepność kolejnych warstw

 ■ wysoka przyczepność do gładkich i szczelnych 
podłoży

 ■ zapewnia wysoką przyczepność

 ■ zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia

 ■ szeroki zakres zastosowania

 ■ elastyczna, wodno- i mrozoodporna

 ■ na ogrzewanie podłogowe

 ■ do naprawy podłoża

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do stosowania na chłonne podłoża mineralne

 ■ gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy

 ■ na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, o bardzo 
dużej zdolności do penetrowania podłoży

 ■ do zastosowania przed układaniem podkładów 
podłogowych i posadzek

 ■ jako warstwa gruntująca przed użyciem 
różnego rodzaju zapraw klejowych, zapraw 
wyrównujących i szpachlowych oraz 
podpłytkowych

 ■ zwiększa przyczepność podkładów, zmniejsza 
chłonność podłoża, poprawia rozpływ mas 
samopoziomujących i zapobiega powstawaniu 
pęcherzy na ich powierzchni

 ■ do przygotowania niechłonnych podłoży

 ■ gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy, 
szybkoschnący preparat do gruntowania 
podłoży nienasiąkliwych (np. glazura, lastriko, 
sztuczny kamień, gładki beton itp.)

 ■ do podłóg i ścian

 ■ do przygotowania podłoży przed przystąpieniem 
do szpachlowania i układania płytek oraz 
wylewania mas samopoziomujących

 ■ uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja 
polimerowa zwiększająca przyczepność 
świeżych zapraw do starych podłoży 
cementowych

 ■ zmniejsza wnikanie wody, zwiększa 
wytrzymałość i redukuje naprężenia poprzez 
zwiększenie elastyczności zaprawy

 ■ przeznaczona do stosowania na wszystkich 
standardowych mineralnych podłożach 
budowlanych

 ■ zalecana przy układaniu jastrychów związanych 
z podłożem o grubości warstwy min. 10 mm

 ■ do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg 
oraz wypełniania ubytków w podłożu przed 
prowadzeniem dalszych prac tj. układanie 
płytek ceramicznych, wykonywanie 
izolacji podpłytkowych, wylewanie mas 
samopoziomujących itp.

Zużycie materiału ok. 0,15 kg/m2 – zależnie od chłonności podłoża 0,1-0,15 kg/m2 – zależnie od chłonności podłoża ok. 20% do wody zarobowej – jako dodatek do 
zapraw; ok. 0,2 kg/m2 jako warstwa sczepna ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Czas schnięcia na podłożach chłonnych ok. 15 min ok. 1 godz. układanie podkładów metodą „mokre na mokre” –

Czas schnięcia na podłożach 
matowo-wilgotnych ok. 12 godz. – układanie podkładów metodą „mokre na mokre” –

Temperatura stosowania > 5oC > 5oC > 5oC > 5oC

Kolor niebieski żółty biały szary

Ko
rz

yś
ci

Dla Inwestora Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu 
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu 
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu 
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Bardzo dobre parametry robocze 
i użytkowe zaprawy. Sprawdzony 
element rozwiązań systemowych.

Dla Architekta
Do wykorzystania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo 
i trwałość projektowanej posadzki. 

Do wykorzystania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo 
i trwałość projektowanej posadzki.

Do wykorzystania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo 
i trwałość projektowanej posadzki.

Uzupełnienie rozwiązań dla systemów 
podłogowych oraz klejenia płytek ceramicznych.

Tab. 13. Przygotowanie i wzmocnienie podłoża.



Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m
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Dylatacje
Podczas wykonywania podkładów podłogowych, szczególnie cementowych, nie można zapomnieć o uwzględnieniu szczelin dylatacyjnych: 
brzegowych, kontrolnych, konstrukcyjnych i roboczych. 
Stosuje się je w następujących celach:

 ■ wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów
 ■ oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ściany, słupy, schody itp.)
 ■ naniesienia w miejscach zmiany grubości podkładu
 ■ wyizolowania fragmentu podłogi poddawanego wyraźnie większym obciążeniom
 ■ na styku różnych rodzajów podłóg
 ■ wydzielenia prostokątnego pola podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie

Odpowiednie zastosowanie szczelin dylatacyjnych zapobiega niekontrolowanemu pękaniu podkładów, spowodowanych ich naturalnym skur-
czem czy późniejszą pracą podłogi.

Schemat pokazujący rodzaje dylatacji.
 

brzegowa

kontrolna

konstrukcyjna

robocza

Dylatacje brzegowe – szczeliny oddzielające podkład od wszelkich części budynku (ścian, filarów, słupów itp.). 
Dylatacje kontrolne – konieczne w podkładach cementowych, ułożonych na termoizolacjach lub warstwach rozdzielających. Służą powstrzy-
maniu dalszego powstawania rys, które zatrzymują się właśnie na nich. Dylatacje te tworzy się poprzez nacięcia do głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu lub przez wstawianie profili z tworzywa sztucznego. Przed układaniem wykładziny usuwa się je, wypełniając odpowiednią 
żywicą. 
Dylatacje konstrukcyjne – szczeliny przechodzące przez całą grubość podkładu. Umożliwiają jego ruch w pionie i poziomie. Zastosowanie 
kołków stabilizujących uniemożliwia ruch pionowy podkładu. Dylatacje te mają za zadanie przejmować zmiany długości podkładu wynikające 
ze zmian temperatur (np. ogrzewanie podłogowe). 
Dylatacje robocze – szczeliny występujące przy dużych powierzchniach, szczególnie przy podkładach cementowych. 

Rodzaj dylatacji Materiał/wykonanie

brzegowe pianka lub profil z tworzywa sztucznego

kontrolne nacięcia lub profile z tworzywa sztucznego

konstrukcyjne nacięcia

robocze np. listwa dylatacyjna, samoprzylepna taśma

Tab. 14. Rodzaje dylatacji i materiały.

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów cementowych bez dylatacji: 

 ■ w pomieszczeniach – 36 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m
 ■ w pomieszczeniach pod płytki ceramiczne – 30 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m
 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 20 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 5 m i proporcji boków nie większej 

niż 2:1
 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym i przy zastosowaniu podkładu ze zbrojeniem przeciwskurczowym – 40 m2

 ■ w korytarzach szczeliny dylatacyjne nie powinny być rozstawiane rzadziej niż w odległościach 2-2,5-krotności jego szerokości
 ■ na tarasach – co 2-3 m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej, maksymalnie 5 m, powierzchnia dylatowa-

nego pola nie powinna przekraczać 10 m2

Przykładowy podział powierzchni dylatacjami.

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów Baumit Alpha bez dylatacji: 

 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 300 m2 (kształt zbliżony do kwadratu)
 ■ w pozostałych przypadkach (kształt zbliżony do kwadratu) – 800 m2

Głębokości szczelin dylatacyjnych:
 ■ w podkładach bez ogrzewania podłogowego – głębokość nacięć 1/3-1/2 grubości podkładu
 ■ szerokość brzegowych i roboczych szczelin dylatacyjnych powinna wynosić min. 5 mm wewnątrz i min. 10 mm na zewnątrz budynków

Długość boku 15 m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,015 mm/mK

Różnica temperatur (np. z 15oC na 45oC) 30 K

Wydłużenie termiczne 15 x 0,015 x 30 = 6,75 mm

Przyjęta ściśliwość dylatacyjnej taśmy przyściennej 70%

Minimalna grubość dylatacyjnej taśmy przyściennej 6,75 : 0,70 = 9,64 mm

Tab. 15. Przykład obliczeniowego wymiarowania dylatacyjnej taśmy przyściennej.

Dylatacja brzegowa (obwodowa).

W tym przypadku wystarczająca jest zatem dylatacyjna taśma przyścienna o grubości 10 mm.
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Dylatacje brzegowe (obwodowe)
Powinny być wykonane wokół obwodu podkładu podłogowego, pomiędzy podkładem podłogowym a sąsiadującymi elementami budynku 
(na ścianach i wokół wszystkich elementów znajdujących się w obszarze podkładu), najczęściej przy użyciu elastycznej taśmy dylatacyjnej.
Minimalna grubość dylatacji: 

 ■ dla podkładów bez ogrzewania podłogowego – 5 mm
 ■ dla podkładów z ogrzewaniem podłogowym – 10 mm
 ■ w przypadku podkładów na dużych powierzchniach – 10 mm

Uwaga: jeśli dylatacja posiada również funkcję izolacji akustycznej, taśma dylatacyjna musi być tak zamocowana, aby wyeliminować możli-
wość tworzenia się mostków akustycznych prowadzących do przenikania hałasu uderzeniowego.

Podkłady z ogrzewaniem podłogowym
Powierzchnie prostokątne o większych wymiarach:

 ■ w przypadku wykończenia okładziną ceramiczną, zaleca się wykonanie dylatacji, kiedy długość podkładu jest większa niż 10 m
 ■ dylatacje należy wykonać zawsze, jeśli długość podkładu przekracza 20 m
 ■ dla podkładów z wykończeniem wykładziną elastyczną (przy całopowierzchniowym i równomiernym ogrzewaniu) można wykonać po-

wierzchnię bez dylatacji, jeśli długość ściany nie przekracza 20 m

Dylatacje przy ogrzewaniu podłogowym.

Obszary o kształcie litery „L”
W celu określenia odpowiedniej dylatacji cały plan piętra (powierzchni) dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa 
położenie środka ciężkości całej powierzchni. Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku występowania środka ciężkości:

 ■ wewnątrz podstawy i krótsze ramię ma długość większą niż 6 m
 ■ wewnątrz jednego z ramion i długość krótszego ramienia jest większa niż 3 m
 ■ wewnątrz jednego z ramion i odległość środka ciężkości od zewnętrznego narożnika ramienia jest większa niż 3 m
 ■ poza obszarem (niezależnie od długości ramienia)

Wewnątrz środkowego prostokąta. Wewnątrz jednego z ramion. Poza obszarem.

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m

S

> 3 m > 3 m

S

S S

Wewnątrz środka podstawy.

W jednym z ramion.

W boku podstawy.

Poza obszarem.

Obszary o kształcie litery „U”
W celu określenia odpowiedniej dylatacji cały plan piętra dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa położenie 
środka ciężkości całej powierzchni. 
Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku jeśli:

 ■ środek ciężkości znajduje się w środkowej części podstawy, a jedno ramię jest dłuższe niż 3 m
 ■ środek ciężkości jest w bocznej części podstawy i długość przeciwległego ramienia jest większa niż 3 m
 ■ środek ciężkości jest wewnątrz jednego z ramion
 ■ środek ciężkości znajduje się poza obszarem

Możliwe położenia środka ciężkości na powierzchni o kształcie litery „U”.

S

> 3 m > 3 m

S

S S

Możliwe położenia środka ciężkości na powierzchni o kształcie litery „L”.
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Powierzchnie z drzwiami
W celu ustalenia czy konieczna jest dylatacja, należy najpierw określić całkowitą długość podkładu podłogowego. 

Wykonanie dylatacji pośrednich w obszarze drzwi jest zalecane:
 ■ dla podkładów z pokryciem materiałem sztywnym (np. ceramika), kiedy długość jest większa niż 5 m
 ■ dla podkładów z pokryciami elastycznymi, kiedy długość jest większa niż 7 m
 ■ jeśli sąsiednie pokoje będą niezależne ogrzewane (np. łazienka/sypialnia)

Przykładowa powierzchnia z drzwiami.

Po podzieleniu na podobszary zgodnie z powyższymi zaleceniami, ich największa długość jest ponownie oceniana i jeśli jest to konieczne 
należy wykonać dalsze dzielenie mniejszych powierzchni („L” i „U”).

Dylatacje przeciwskurczowe podkładów CA
W przypadku jastrychów na bazie siarczanu wapnia (CA) nie są konieczne dylatacje przeciwskurczowe.

Dodatkowe zasady: 
 ■ zawsze należy dylatować ogrzewane i nieogrzewane powierzchnie
 ■ zawsze należy stosować dylatacje dla powierzchni o różnej grubości podkładu podłogowego
 ■ zawsze należy dylatować powierzchnie o różnych poziomach w obszarze podkładu podłogowego
 ■ dylatacje muszą zostać przeniesione do warstwy wierzchniej posadzki (z uwzględnieniem wytycznych producenta okładziny podłogowej)
 ■ plan dylatacji i podziałów podkładu powinien być opracowywany przez Projektanta

Całkowita długość podkładu podłogowego.
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