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Dla wszystkich obiektów zabytkowych
Do wewnątrz i na zewnątrz
Trwałość na lata

Zdrowe mieszkanie – naturalne materiały, dobre samopoczucie

Sanova
Renowacja

Nowe życie
starych budynków

znaczy

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Baumit Systemy renowacyjne

Stare elewacje
w nowym blasku!

Nie tylko elewacja domu, lecz również elementy, takie jak
balkony czy schody zewnętrzne, są ciągle narażone na działanie
czynników atmosferycznych. Powoduje to, że w miarę upływu lat,
konieczna staje się ich renowacja. Wilgoć i sól uszkadzają mur
i tynk na elewacjach i ścianach wewnętrznych. Zawilgocone
ściany mogą powodować powstawanie glonów i pleśni,
co negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, ogranicza
możliwości użytkowe i powoduje wyższe koszty ogrzewania.
Na dodatek, gdy dotyczy ona budynków zabytkowych, potrzebne
są specjalne produkty oraz specjalistyczna wiedza techniczna.
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NAPRAWA ELEWACJI

RENOWACJA

ODBUDOWA

Program naprawy elewacji firmy Baumit
to perfekcyjne rozwiązanie dla wszelkich
fasad, które utraciły swój pierwotny blask.
Nie ma znaczenia, czy chodzi o zabrudzenie, wyblaknięcie, osad z alg, czy pierwsze
pęknięcia w tynku – program naprawy
elewacji firmy Baumit zapewni szybką
i prostą pomoc w zakresie jej odnowienia. Kluczową rolę odgrywa tutaj również
prawidłowe przygotowanie podłoża.

Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentów tynku lub muru,
które są zdegradowane przez wilgoć lub
zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane przeznaczone
do kompleksowej odnowy budynków.

Stare, zabytkowe budynki kryją w sobie
historię kultury. Dlatego warto o nie dbać.
Baumit dostarcza w tym zakresie farby
i tynki, które spełniają wymogi dla materiałów renowacyjnych. W ramach prac
związanych z renowacją elewacji stosuje
się przede wszystkim czyste produkty
mineralne, takie jak tynki mineralne i wapienne oraz silikatowe farby elewacyjne.

■ Łatwość w stosowaniu
■ Trwałość na lata

■ Do murów zawilgoconych i zasolonych
■ Różnorodne zastosowania

■ Odtworzenie pierwotnej konstrukcji

■ Wzmocnienie oryginalnych elementów

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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Sanova

CERT YFIKAT

znaczy renowacja

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Z miłości do starych murów

Sanova znaczy renowacja
trwałość na lata
dla wszystkich obiektów
zabytkowych
Dla wszystkich obiektów zabytkowych
Odporne i wytrzymałe tynki renowacyjne
Baumit są przeznaczone do wykorzystania
na starych budynkach, szczególnie tych
zwilgoconych i zasolonych.
Do wewnątrz i na zewnątrz
Sprawdzone i przetestowane systemy
renowacyjne Baumit sprawdzają się zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
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Remonty i renowacje budynków służą nie
tylko do poprawy ich wyglądu. Dzięki suchym
ścianom, otynkowanym w oparciu o historyczne receptury stara tkanka budowlana otrzymuje ochronę jak w momencie powstania.
Kompleksowe, mineralne systemy tynkarskie
o właściwościach paroprzepuszczalnych,
pozwalają stworzyć w pomieszczeniach zdrowy
mikroklimat i sprawić, abyśmy wśród starych
murów czuli się przytulne i wygodne.
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CERT YFIKAT

paroprzepuszczalny
do stosowania jako tynk podkładowy
szybkie odprowadzanie
wilgoci z murów

Baumit Sanova SP Grey

Baumit Sanova SP Grano

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji
zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa
nawierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona
do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako
warstwa podkładowa. Z efektem samonapowietrzania.

System renowacyjny Baumit WTA
To specjalny zestaw produktów do renowacji cennych zabytków
architektury, spełniający wszystkie wymogi stawiane przez
WTA (Naukowo-Techniczną Organizację do Spraw Ochrony
i Renowacji Zabytków). Materiały zalecane są głównie na
powierzchnie o zwiększonym zawilgoceniu, obciążone solami,
stanowiącymi główny czynnik niszczący warstwy malarskie oraz
tynkarskie. 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.

CERT YFIKAT

Tynk renowacyjny podkładowy

paroprzepuszczalny
do stosowania jako tynk
podkładowy – wyrównujący
szybkie odprowadzanie
wilgoci z murów

Baumit SanovaPor
Renowacyjny tynk podkładowy. Przeznaczony do stosowania
w przypadku konieczności nakładania warstw tynku o grubości
powyżej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

IE

O

S

Baumit
Żyj zdrowo

paroprzepuszczalny
redukuje ryzyko plam i wykwitów
szybkie odprowadzanie
wilgoci z murów

Tynk renowacyjny gruboziarnisty
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Trwałość na lata
Produkty Baumit to odnowa powierzchni,
która zostaje na dłużej i pozwala w pełni
cieszyć się pięknem historycznych elewacji,
ścian i elementów sztukatorskich.

Urok starych budynków ma swoją przyciągającą moc, ale ich
zalety nie są ograniczone tylko do wyglądu. Właśnie po to, aby
odnawianie wiekowych murów nie okazało się historią bez końca,
Baumit opracował dedykowane systemy do naprawy i renowacji.
W połączeniu z szeroką paletą tynków i farb nawierzchniowych,
mogą przywrócić naturalne piękno każdemu zabytkowi czy innemu
obiektowi posiadającemu indywidualną, niepowtarzalną historię. Optymalnie dobrane produkty, wchodzące w skład systemu
Sanova WTA, umożliwiają przeprowadzenie przyjaznej dla środowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz obciążonego związkami
soli muru wewnątrz i na zewnątrz budynków.

CERT YFIKAT

paroprzepuszczalny

CERT YFIKAT

hydrofobowy

zapewnia magazynowanie soli

Baumit SanovaMonoTrass
Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biała, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego
budownictwa, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do obróbki
ręcznej i maszynowej.

CERT YFIKAT

Obrzutka renowacyjna

zwiększa przyczepność tynków

do wilgotnych i zasolonych murów
odporna na wysolenia

Baumit SanovaPre
Odporna na wysolenia zaprawa-obrzutka renowacyjna.
Zapewnia przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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Produkty do renowacji zabytków

Materiały sztukatorskie
WYKONYWANIE SZTUKATERII
Materiały sztukatorskie zalecane są głównie do wykonywania
ozdobnych detali architektonicznych. Zastosowanie szybkowiążących
cementów umożliwia obróbkę w czasie zbliżonym do spoiw
gipsowych, powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich.
Spoiwa gipsowe powinny być wykorzystywane 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 sposobu 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 sztukatorskie z drobnym
ziarnem – do wykańczania powierzchni. Stosowany jest także materiał
jednowarstwowy do wykonywania małych elementów, który zaleca się
również do reprofilacji (wyostrzenia rysunku) istniejących elementów,
które po oczyszczeniu i wzmocnieniu stanowią warstwę podkładową.
Elementy architektoniczne o rysunku złożonym, kroksztyny,
konsole, płyciny itp. wykonywane są metodą zalewania w formach
elastycznych. Czas wiązania (do kilkudziesięciu minut) zależy od
grubości i kształtu elementów. Krótki czas wiązania, dzięki cementom
szybkowiążącym, umożliwia wykonanie wielu odlewów z jednej formy
w krótkim czasie. Oszczędza to czas i środki finansowe
na przygotowanie mniejszej liczby form.

Zaprawa sztukatorska

zaprawa sztukatorska na cementach
szybkowiążących
elewacyjna, odporna na warunki
atmosferyczne
do naprawy szablonem
istniejących elementów

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

zaprawa sztukatorska na cementach
szybkowiążących
elewacyjna, odporna na warunki
atmosferyczne
do wykonywania odlewów
w elastycznych formach

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

Materiały sztukatorskie zalecane są przede wszystkim
do wykonywania detali architektonicznych. Zastosowanie
szybkowiążących cementów umożliwia obróbkę
w czasie zbliżonym do spoiw gipsowych, powszechnie
stosowanych do prac sztukatorskich.

Materiały sztukatorskie firmy Baumit podzielone są
w zależności od zastosowania i sposobu wykonywania. Elementy
proste wykonuje się szablonami metodą wyciągania na stole
warsztatowym lub bezpośrednio na ścianie. Elementy o rysunku
złożonym wykonywane są w formach elastycznych.

Zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista

zaprawa sztukatorska na cementach
szybkowiążących
elewacyjna, odporna na warunki
atmosferyczne
do wykonywania szablonem
warstwy podkładowej
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Zaprawa do odlewów sztukatorskich

 zaprawa sztukatorska
na cementach szybkowiążących
elewacyjna, odporna na warunki
atmosferyczne
do wykonywania szablonem
warstwy nawierzchniowej

Baumit Stuccoco Grobzug FG 88

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu
(rdzenia) profili ciągnionych na stole lub bezpośrednio na elewacji.

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania
profili ciągnionych i detali architektonicznych.

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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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 tych produktów jest uzyskanie jednorodnej
powierzchni pod malowanie. Do uzupełnień zniszczonych tynków
używane są różne rozwiązania – powierzchnie zawilgocone
zaleca się pokrywać tynkami renowacyjnymi WTA, pozostałe
„suche” powierzchnie, tynkami wapiennymi.

Zaprawa przyczepna biała

odporna na warunki atmosferyczne
hydrofobowa

paroprzepuszczalna

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

odporna na warunki atmosferyczne
hydrofobowa
pokrywa rysy

Baumit HaftMörtel HM 50
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.
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Tynk wapienno-cementowy

na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
d o pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności
p rzeznaczony pod malowanie
i okładziny ceramiczne

Wapienne materiały
do renowacji zabytków
Tynk wapienny wewnętrzny

na wszystkie podłoża

Baumit LL 66 Plus

dyfuzyjny

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

idealny do pomieszczeń
o podwyższonej wilgotności

Baumit Klima RK 38
Dla zachowania substancji zabytkowych, technologicznie
i historycznie, 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 zdecydowanie większe grubości kruszyw,
co umożliwia uzyskanie faktur historycznych tynków.
Tynk wapienny zewnętrzny

na wszystkie podłoża murarskie
dyfuzyjny

idealny do pomieszczeń
o zwiększonym zawilgoceniu

Baumit Klima RK 39
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 (kuchnia, łazienka).

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 (kuchnia,
łazienka).

Szpachla wapienna

łatwa w obróbce
hydrofobowa

o dobrej przyczepności

Baumit multiFine RK 70 N
Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, a w efekcie idealnie gładką powierzchnią. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Możliwe zatapianie siatki zbrojeniowej. Polecana
do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji. Grubość
warstwy: 2-3 mm.

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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Zaprawy do fugowania
murów licowych
Fuga w murach licowych (bez tynków) decyduje o trwałości
konstrukcji. Trwała elewacja to szczelna elewacja, ograniczająca
dostęp wody do konstrukcji muru. Stare ściany wykonywane były
z cegły lub kamienia, czyli materiałów zdecydowanie trwalszych
niż obecnie. Jednak i one przez kilkadziesiąt lat lub wieków
uległy degradacji. Dlatego fugowanie murów licowych ma
ogromne znaczenie. Zaleca się wymieniać fugi na całych
powierzchniach, jedynie taki zabieg zapewnia trwałość całego
muru przez długi czas.

Materiały trasowe
do wykonywania zapraw
przy renowacji zabytków
Cement portlandzki wysokiej klasy z trasem

dobra wytrzymałość
redukcja wykwitów

przedłużony czas wiązania

Zaprawa do fugowania muru licowego

do fugowania murów licowych
wodoszczelna i dyfuzyjna
odporna na wpływy
atmosferyczne i mróz

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

Właściwości trasu jako spoiwa znane są od czasów
starożytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on głównie jako
dodatek modyfikujący fabrycznie przygotowywane zaprawy.
To 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.
Hydrauliczne wapno trasowe

dobra wytrzymałość

łatwość obróbki – plastyczność
redukcja wykwitów

Baumit TrassZement
Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków
wg historycznych receptur.
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Produkty
specjalne
W zależności od właściwości służą 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 przeciwwilgociowe, mineralne o właściwościach
renowacyjnych, zalecane zwłaszcza na starych zawilgoconych
murach oraz bitumiczne, dwukomponentowe.
Grunt głęboko penetrujący

uniwersalny, na wszytkie podłoża
głęboko penetruje
i wzmacnia powierzchnię
gotowy do użycia lub
do rozcieńczania wodą

Baumit MultiPrimer
Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny podkład gruntujący
do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.
Wzmacniacz tynku

na mineralne podłoża,
wysokoparoprzepuszczalny
wzmacnia powierzchnię
tworząc mostki krzemowe
gotowy do użycia roztwór
na bazie szkła wodnego potasowego

Baumit TrassitPlus

Baumit SanovaPrimer

Wysokohydrauliczne spoiwo trasowo-wapienne. Przeznaczone do
samodzielnego wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

Silikatowy środek gruntujący do wzmacniania piaszczących
się tynków mineralnych. Przeznaczony także do rozcieńczania
farby Baumit SanovaColor.

Tynk renowacyjny uszczelniający

silnie hydrofobowany
mineralny

umożliwia dalsze
wysychanie murów

Baumit SanovaBar
Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniający.
Przeznaczony do uszczelniania podziemnych części budowli.

Preparat do usuwania glonów i grzybów

odporny na warunki atmosferyczne
paroprzepuszczalny
niepalny

Baumit FungoFluid
Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony
do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji
budynków, w tym systemów ociepleń itp.
Klej bitumiczny 2K

klej bitumiczny
i grubowarstwowa izolacja
do wykonywania izolacji
pionowej i poziomej
do wewnątrz i na zewnątrz

Baumit BituFix 2K
Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny
z dodatkiem polistyrenu. Przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wykonywania
grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części budynków.

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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Baumit sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 G
53-012 Wrocław
www.baumit.com

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

