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Baumit CeramicSystem

Ceramic
System
Klasyczne rozwiązanie
Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Baumit CeramicSystem

Klasyczne rozwiązanie
Tradycja i nowoczesność
Wysoka odporność
na czynniki atmosferyczne
Długoletnia trwałość

Każda elewacja narażona jest na działanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz i wilgoć. Zastosowanie systemu
Baumit Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych, ceramicznych
lub z kamienia naturalnego, pozwala zapewnić wysoką wytrzymałość i trwałość, ale też wyróżnić fragment elewacji podkreślając w ten sposób jej atrakcyjny wygląd.
Duże obciążenia mechaniczne również mogą
powodować odkształcenia elewacji i znajdującej się pod nią izolacji. Baumit CeramicSystem
może mieć powierzchnię wykonaną z okładzin
klinkierowych, ceramicznych lub kamienia
naturalnego i wielu innych materiałów –
za każdym razem jednak zapewnia ochronę
izolacji i cechuje się atrakcyjnymi walorami
estetycznymi.
Wytrzymałość i ochrona
System nadaje elewacji nie tylko oryginalny
wygląd, ale również wysoki stopień odporności
mechanicznej i gwarantuje wysoką trwałość
przez wiele lat. Zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit ProContact i siatka Baumit StarTex Grob
zapewniają optymalne połączenie z podłożem
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i wzmocnienie materiału izolacyjnego. System
jest dodatkowo mocowany do podłoża za
pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym wkręcanym, zapewniając tym
samym wysoki poziom stabilności. Okładziny
wierzchnie, które są trwale połączone ze
wzmocnioną izolacją (za pomocą wysokiej
jakości zapraw klejowych Baumit CeramicFix
lub FlexTop, a następnie w miejscach spoin
pomiędzy płytkami wypełnione wodoodporną
zaprawą spoinową Baumit Ceramic F lub
Ceramic S), zapewniają doskonałą ochronę
przed czynnikami atmosferycznymi oraz oryginalny wygląd powierzchni.
Szerokie spektrum stosowania
Dzięki szerokiej gamie opcji konfiguracyjnych
system ten spełnia najwyższe wymagania
architektoniczne i urbanistyczne. Nie ma znaczenia, czy budynek ma wtapiać się w przestrzeń miejską, czy też wyróżniać
z otoczenia. Możliwość zastosowania różnorodnych okładzin – klinkierowych, ceramicznych i z kamienia naturalnego – pozwala na
niemal nieograniczoną kreatywność.

ELEMENTY SYSTEMU

1

Baumit ProContact

Zaprawa klejowo-szpachlowa
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Płyty termoizolacyjne

Styropianowe (EPS) np.
Baumit StarTherm lub płyty lamelowe
z wełny mineralnej (MW-L)
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KORZYŚCI

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

■	
Wysoka odporność na uszkodzenia

mechaniczne (odporność na uderzenia)
Elewacja niewymagająca częstej konserwacji
■	
Niska podatność na zabrudzenia
■	
Brak mostków cieplnych
■

1
2
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Baumit StarTex Grob

4

Baumit S

Łączniki mechaniczne
z trzpieniem stalowym wkręcanym

5

Baumit CeramicFix lub FlexTop
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
do montażu okładzin wierzchnich

6

Baumit Ceramic S/F

Hydrofobowa i wysokoelastyczna
zaprawa do fugowania

3

7

Okładzina w postaci płytek
klinkierowych, ceramicznych
lub z kamienia naturalnego
Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.
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Baumit CeramicSystem

Wytrzymałość i indywidualizm
Dobry system izolacyjny wyróżnia się wydajnymi elementami najwyższej jakości.
Baumit CeramicSystem pozwala na stosowanie okładzin ceramicznych (o maksymalnej masie
do 30 kg/m2) lub z kamienia naturalnego (do 50 kg/m2). Umożliwiają to dedykowane,
wysokiej jakości kleje do płytek, zaprawa klejowo-szpachlowa, łączniki mechaniczne wkręcane
oraz siatka wzmacniająca o wysokiej wytrzymałości.
BAUMIT CERAMICFIX LUB FLEXTOP

Wysoka elastyczność
Łatwość stosowania
Wytrzymałe i trwałe łączenie
Wodoodporna i mrozoodporna zaprawa
klejowa do elastycznego klejenia w procesie
cienkowarstwowym. Do układania płytek
ceramicznych, klinkierowych, gresowych
i z kamienia na elewacji.
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BAUMIT CERAMIC S LUB F

BAUMIT STARTEX GROB

	Do chłonnych, gładkich lub
szorstkich pokryć ceramicznych
Niska nasiąkliwość
Wysoka elastyczność

	Zapobieganie pęknięciom
Wysoka odporność alkaliczna
Bardzo wytrzymała struktura
włókien

Specjalna hydrofobizowana elastyczna
zaprawa do fugowania (płytek klinkierowych
i innych) metodą szlamowania (Baumit
Ceramic S) lub przy użyciu kielni do spoinowania (Baumit Ceramic F). Element systemu
ETICS CeramicSystem. Kolor: według palety
kolorów zapraw Baumit.

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego
przeznaczona do zbrojenia warstwy
szpachlowej, sprawdzona systemowo,
odporna na rozerwanie ≥ 2,4 kN/5 cm.
Waga: ok. 200 g/m².

Okładziny dekoracyjne –
kreatywne akcenty
Stosowanie okładzin dekoracyjnych
na powierzchni ściany zewnętrznej, cokole
lub w charakterze akcentu dekoracyjnego
nie tylko skutecznie chroni elewację przed
warunkami atmosferycznymi, ale także
sprawia, że wygląda ona olśniewająco!
Możliwość wykorzystania różnych
rodzajów okładzin umożliwia podkreślenie
wyjątkowości każdej elewacji, a ograniczenia
dla kreatywności projektantów niemal nie
istnieją.

KOLORYSTYKA ZAPRAW DO SPOINOWANIA (FUGOWANIA) BAUMIT CERAMIC S I F

Ekstra biały „Kreda”

Beżowo-biały „Jura”

Szaro-biały „Dolomit”

Jasny piaskowy „Piasek”

Szary cement

Srebrno-szary „Marmur”

Ciemno-szary „Bazalt”

Antracytowy „Łupek”

Czarny „Granit”

Zaprawy do spoinowania
(fugowania) –
indywidualny wygląd
Bogate możliwości projektowe dostępne
są dzięki oferowanej przez nas różnorodnej
gamie kolorów fug. Ich efekt estetyczny bywa
niedoceniany, tymczasem pozwalają one na
realizację wyjątkowych projektów elewacji.
Wygląd tego samego kamienia może się
różnić w zależności od koloru spoiny.
Wzór spoiny można podkreślić poprzez
zastosowanie silnego kontrastu pomiędzy
okładzinami a spoinami. Natomiast
w zaakcentowaniu koloru i struktury płytek
najlepiej pomoże zastosowanie niskiego
kontrastu.

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.
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Baumit CeramicSystem

Elewacja krok po kroku
Baumit CeramicSystem może być stosowany na wszystkich rodzajach ścian (zarówno
na nowych, jak i starych budynkach). Zapewnia unikalny wygląd, dzięki różnorodności
kolorystycznej i wzornictwu dostępnych okładzin wierzchnich, co pozwala na dużą kreatywność.
Na każdym etapie prac należy przestrzegać zaleceń dotyczących obróbki poszczególnych komponentów ETICS.
Obejmuje to m.in. sprawdzenie i przygotowanie podłoża oraz warunki składowania
i praktyczne zastosowanie materiałów.

KROK 1
Warstwa izolacyjna (płyty
styropianowe lub z lamelowej
wełny mineralnej) mocowana
jest do podłoża za pomocą
zaprawy klejącej Baumit
ProContact. Powinna ona
pokrywać co najmniej 60%
powierzchni płyty w przypadku klejenia styropianu
(metoda obwodowo-punktowa) lub 100% powierzchni płyty w przypadku
klejenia lamelowej wełny
mineralnej.
KROKI 2-4
Na powierzchni płyt należy
wykonać warstwę zbrojoną
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z zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit
ProContact z zatopioną w niej siatką z włókna
szklanego StarTex Grob (grubość warstwy około
5 mm). Płyty powinny zostać dodatkowo zamocowane przy użyciu łączników mechanicznych
z trzpieniem stalowym, wkręcanym. Łączniki
mocuje się przez warstwę zbrojoną (w świeżej
zaprawie) w taki sposób, aby dociskały siatkę
z włókna szklanego do płyt (kotwienie przez siatkę). Talerzyki dociskowe łączników mechanicznych powinny zostać zakryte zaprawą klejową.
KROK 5
Klejenie płytek elewacyjnych wykonuje się przy
użyciu zaprawy klejącej Baumit CeramicFix lub
FlexTop metodą „kombinowaną” (zaprawa nanoszona zarówno na podłoże jak i na powierzchnię
spodnią płytek). Między płytkami należy zachowywać spoiny o szerokości min. 8 mm.
KROK 6
W przypadku chłonnych, szorstkich powierzchni
okładzin, do spoinowania stosować zaprawę
Baumit Ceramic F. W przypadku niechłonnych,
gładkich powierzchni okładzin, należy stosować
zaprawę Baumit Ceramic S (metodą szlamowania
powierzchni). Procentowy udział spoiny powinien
wynosić co najmniej 6% powierzchni okładzin.

CZYNNOŚCI KROK PO KROKU

KROK 1

Klejenie płyt izolacyjnych (EPS)

KROK 4

Zakrywanie talerzyka dociskowego
łącznika mechanicznego kotwy

KROK 2

Nakładanie siatki wzmacniającej
Baumit StarTex Grob

KROK 5

Klejenie okładzin metodą „kombinowaną”

KROK 3

Kotwienie za pomocą łącznika
mechanicznego Baumit

KROK 6

Fugowanie za pomocą zapraw Baumit Ceramic F
(kielnia do fugowania) lub Ceramic S (metoda
szlamowania)

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.
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www.baumit.com

