
■ Przyjemna temperatura w mieszkaniu 
■ Optymalna wilgotność powietrza
■ Ochrona przed grzybami – pleśniami 

Wyprawy wierzchnie  |  Ocieplenia  |  Tynki  |  Renowacje

Dla ochrony  
i komfortu

Ocieplenie
 wszystkim

przede

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.



Baumit. Pomysły z przyszłością.2 3

Odkryj świat
zdrowego mieszkania 

„Chcemy, aby ludzie 
mieszkali w zdrowych, 
energooszczędnych  
i pięknych domach”.

7 czynników zdrowego mieszkania

Obecnie większość życia spędzamy  
w pomieszczeniach. Czynniki sprzyjające 
dobremu samopoczuciu to między innymi 
komfortowa temperatura pomieszczenia,  
a także wilgotność i jakość powietrza.  
To właśnie dlatego nasza „przestrzeń miesz-
kalna” jest tak ważna dla zdrowia. 

Zdrowe budownictwo
Biorąc pod uwagę, że ok. 90% naszego czasu 
spędzamy wewnątrz budynków, jakość mate-
riałów użytych do ich konstrukcji ma ogromne 
znaczenie dla naszego zdrowia. Stworzenie 
podstaw do zdrowego życia jest proste – 

Pojęcie klimatu wewnętrznego opisuje 
interakcję różnych czynników oddziałujących 
w pomieszczeniach, które mogą wpływać 
na jakość i komfort życia, a w rezultacie 
także na nasze zdrowie. Poza temperaturą 
i wilgotnością powietrza istnieją również inne 
czynniki oddziałujące na klimat wewnętrzny. 

1. Temperatura
To, czy jest nam ciepło, czy zimno w danym 
pomieszczeniu, uzależnione jest od tempera-
tury odczuwalnej, o której decydują 
dwa czynniki: temperatura powietrza oraz 
powierzchni (promieniowanie cieplne). 

2. Wilgotność powietrza 
Jeśli chcemy czuć się w pomieszczeniu 
komfortowo, oprócz właściwej temperatury 

pokojowej, potrzebujemy odpowiedniego 
poziomu wilgotności powietrza. Względna  
wilgotność mieszcząca się w zakresie 
40–60% jest odczuwana jako przyjemna. 

3. Grzyby – pleśnie
Zbyt wysoka wilgotność powietrza może pro-
wadzić do powstawania w pomieszczeniach 
grzybów – pleśni. Zwiększa to ryzyko infekcji 
i chorób układu oddechowego, może też 
wywołać alergie. Jest to jeden z najbardziej 
niebezpiecznych czynników zagrażających 
zdrowemu mieszkaniu.

4. Hałas
Hałas rozumiany jest jako przeszkadzające, 
irytujące dźwięki. Uważa się, że jest on jed-
nym z najsilniejszych środowiskowych czyn-

Nasze zdrowie opiera się na trzech dobrze znanych filarach: 
odżywianiu, aktywności fizycznej i stylu życia. Dbając o każdy z nich, 
wzmacniamy nasze zdrowie. Styl życia jest bezpośrednio związany  
z miejscem, w którym mieszkamy. Dzięki odpowiedniemu 
projektowi oraz dobrze dobranym materiałom możliwe jest 
stworzenie budynku o optymalnych parametrach. 

wystarczy zbudować swoje mieszkanie tak,  
aby było bezpieczne dla zdrowia. 

Zdrowe mieszkanie 
Termoizolacja domu oraz ściany regulujące 
klimat w pomieszczeniach sprawiają, że 
czujesz się komfortowo. Dzięki temu możesz 
wieść spokojne i zdrowe życie w pięknym  
i czystym otoczeniu. 

Zdrowe życie
Przestrzeń mieszkalna stanowi miejsce 
relaksu i regeneracji, naszą osobistą kopalnię 
energii, zwłaszcza w okresach wytężonej 
pracy i wyzwań zawodowych.

ników stresogennych, który może negatywnie 
wpływać na dobre samopoczucie i zdolność 
regeneracji.

5. Emisja zanieczyszczeń 
Wiele źródeł może negatywnie wpływać  
na jakość powietrza w pomieszczeniach  
z powodu emisji zanieczyszczeń. Wśród nich 
znajdują się materiały budowlane, meble oraz 
inne elementy wyposażenia, które mogą stale 
wydzielać szkodliwe substancje – lotne związ-
ki organiczne (LZO).

6. Zapach
Niechciane zapachy wydzielane przez mate-
riały budowlane są nie tylko nieprzyjemne − 
mogą prowadzić do takich dolegliwości, jak ból 
głowy, zmęczenie czy objawy podrażnienia.

7. Oświetlenie 
Jasne i dobrze doświetlone pomieszczenia 
mieszkalne są niezwykle ważne dla zdrowia 
oraz pozytywnego nastawienia.

HAŁAS

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPACH

TEMPERATURA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

GRZYBY – PLEŚNIE
OŚWIETLENIE
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Park Badawczy Baumit Viva
Firma Baumit zajmuje się tematem 
„zdrowego mieszkania” od blisko trzech 
dekad. W tym czasie wprowadziła na rynek 
wiele innowacyjnych produktów związanych  
z tym obszarem. Jednakże podczas tych 
intensywnych badań okazało się, że obecnie 
jest bardzo niewiele dowodów naukowych  
na to, jaki wpływ mają materiały budowlane 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego  
w 2015 r. powstał unikatowy, ogólno-
europejski projekt badawczy. 

Gdyby ściany potrafiły mówić...
...co by nam powiedziały? Największy projekt badawczy w Europie, Baumit Viva Research 
gromadzi ponad 1,5 miliona danych pomiarowych rocznie.

■  największy park badawczy materiałów 
konstrukcyjnych w Europie

■ 1,5 mln danych pomiarowych rocznie

■  zewnętrzna analiza przeprowadzana  
przez niezależnych partnerów badania technologii konstrukcji, z którymi mogą 

zetknąć się firmy budowlane.

Zwyczaje i zachowania użytkownika
W domach symulowane są zachowania 
użytkownika, np. wietrzenie czy generowanie 
wilgoci w wyniku korzystania z prysznica, 
gotowania, pocenia się itp. W każdym domu 
jest ponad 30 czujników pomiarowych, 
rejestrujących różnorodne parametry fizyczne 
przez całą dobę. Zastosowane materiały 
budowlane są badane pod kątem interakcji 
toksykologicznych, wpływu na samopoczucie, 
komfort oraz zdrowie. Dane pomiarowe są 
rejestrowane i przechowywane z wykorzysta-
niem komputerów w znajdującej się wewnątrz 
stacji pomiarowej.

Badania i odkrycia 
Na terenie przylegającym do Centrum Inno-
wacji Baumit w Austrii powstało 13 ekspery-
mentalnych domów zbudowanych w oparciu 
o różne technologie − od solidnych konstruk-
cji z cegieł i betonu po lekkie szkieletowe 
konstrukcje z drewna. Domy wykończono 
rozmaitymi powłokami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Wymiary wewnętrzne każdego 
budynku to 3 × 4 m. Domy wyposażone są 
w okna oraz drzwi. Na wszystkie obiekty 
oddziałują takie same warunki klimatycz-
ne, jednakowy jest również współczynnik 
przenikania ciepła dla ocieplonych domów. 
Do budowy domów celowo użyto materiałów 
budowlanych dostępnych obecnie na rynku. 
Daje to rzeczywisty obraz możliwości wyboru 

Udowodnione naukowo 
Ponieważ chcemy być absolutnie pewni rezul-
tatów, wyniki testów poddawane są zewnętrz-
nej analizie przeprowadzanej przez nieza-
leżnych partnerów badania, m.in. Austriacki 
Instytut Rozwoju Biologii i Ekologii (IBO), 
Uniwersytet Nauk Stosowanych (FH Burgen-
land) i Uniwersytet Medyczny  
w Wiedniu (MedUni).  
 
Dzieje się tak, ponieważ jest to jedyny sposób 
na poznanie dokładnego wpływu materiałów 
budowlanych na mikroklimat pomieszczeń, 
dzięki czemu będziemy w stanie opracowywać 
nasze produkty tak, by były jeszcze bardziej 
bezpieczne i zdrowe.
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OCIEPLENIE  
PRZEDE WSZYSTKIM

Ochrona  
i wygoda

Bezpieczeństwo  
i komfort

WNĘTRZE  
JEST WAŻNE

Zdrowe życie  
w zgodzie  
z naturą

SOLIDNOŚĆ  
MA ZNACZENIE

Mieszkania
3 Filary Zdrowego 

OCIEPLENIE
PRZEDE WSZYSTKIM 

SOLIDNOŚĆ
MA ZNACZENIE

WNĘTRZE
JEST WAŻNE

Dobra izolacja termiczna nie tylko 
ma znaczący wpływ na energo-
oszczędność Twojego domu,  
ale także zapewnia przyjemnie  
ciepłe ściany zimą, a chłodne 
latem. Przestrzeń życiowa staje się  
więc bardziej komfortowa  
i sprzyjająca zdrowiu.

Solidne ściany, a także stropy 
i podłogi, można chronić od 
zewnątrz dobrą izolacją termiczną 
tak, aby magazynowały ciepło 
zimą, a chłód latem. Im większa 
masa, tym bardziej efektywne ma-
gazynowanie i bardziej stabilna, 
przyjemna i przyjazna dla zdrowia 
temperatura w środku.

Już przy grubości jednego cen-
tymetra tynk wewnętrzny może 
działać jako bufor wilgotności, 
magazynować jej nadmiar i uwal-
niać ją, gdy powietrze staje się 
zbyt suche. Gwarantuje to stabilny 
poziom wilgotności i przyjazne 
dla zdrowia wnętrze.

Po kilku latach intensywnych badań, obejmujących 
analizę i ocenę wielu milionów danych, jednoznacznie 
potwierdzono, że technologie i materiały budowlane mają 
znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia. Niezależnie  
od tego, w jakim stylu architektonicznym wzniesiesz 
swój dom, będzie on miał jedną cechę wspólną z innymi. 
Aby był przyjazny dla zdrowia, musi powstać w oparciu 
o trzy następujące elementy:

OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – Ochrona i wygoda
WNĘTRZE JEST WAŻNE – Zdrowe życie w zgodzie z naturą
SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE – Bezpieczeństwo i komfort

■
■
■

Wyprawy wierzchnie |  Ocieplenia |  Tynki |  Renowacje

Dla ochrony i komfortu

Ocieplenie wszystkim
przede

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

■
■
■

Klima |  Ionit | Gładzie i szpachle |  Tynki wewnętrzne

Dla naturalnegoi zdrowego mieszkania

Wnętrze jest ważne

■
■
■

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Produkty do płytek |  Podłogi |  Zaprawy i betony
Dla bezpieczeństwai komfortu Solidnośćma znaczenie
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DESIGN & FUNKCJA

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

KONWEKCJA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

POWSTAWANIE GRZYBÓW – PLEŚNI

Skuteczna termoizolacja

...a latem na klimatyzacji!

Zimą oszczędzasz na ogrzewaniu…

KORZYŚCI & POZYTYWNE EFEKTY

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU 
Ciepło zimą, chłodno latem – właściwa 
temperatura w pomieszczeniach sprzyja 
dobremu samopoczuciu użytkowników. 
Życie staje się wygodniejsze i zdrowsze.

KONWEKCJA 
Izolacja cieplna pozwala ścianom 
utrzymać ciepło. Pomaga to zapobiegać 
nieprzyjemnym przeciągom wywołanym 
przez prądy konwekcyjne.

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA 
Skuteczna termoizolacja pozwala 
ograniczyć koszty ogrzewania oraz 
korzystnie wpływa na wilgotność 
powietrza, zapewniając zrównoważony  
i zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu.

POWSTAWANIE GRZYBÓW – PLEŚNI 
Właściwa izolacja zapobiega tworzeniu 
się mostków termicznych. Przeciwdziała 

to kondensacji pary wodnej, która sprzyja 
rozwojowi grzybów – pleśni.

OGRANICZENIE KOSZTÓW ENERGII 
Sprawny system izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych pozwala zaoszczędzić nawet 
50% kosztów ogrzewania przez całe życie.

OGRANICZENIE KOSZTÓW BUDOWY 
Wykorzystanie systemów ociepleń, dzięki 
oszczędnej konstrukcji nie tylko pozwala 
zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, ale też 
koszty budowy. Ponadto systemy 
ociepleń praktycznie nie wymagają 
konserwacji.

DESIGN & FUNKCJA 
Systemy ociepleń oferowane przez 
firmę Baumit zapewniają niemal 
nieograniczone możliwości w zakresie 
stylistyki, struktury i kolorystyki.

Najskuteczniejszym sposobem na stworzenie zdrowego 
mieszkania jest zadbanie o jego właściwą izolację cieplną.  
Im lepsza izolacja, tym większy komfort. Ma ona również 
korzystny wpływ na nasze zdrowie oraz umożliwia  
ograniczenie zużycia energii.

Zaskakujące fakty o ETICS
Kompletny system ociepleń (ang. ETICS) to 
przebadany zestaw produktów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania izolacji 
termicznej budynku. Jest to znakomita 
długoterminowa inwestycja w dom. Podnosi 
jakość życia oraz zmniejsza nakłady  
na ogrzewanie i klimatyzację. 

Kompletny system
Firma Baumit oferuje wysokiej jakości 
kompletne systemy ociepleń dla 
zewnętrznych ścian budynków, obejmujące 
skuteczne materiały izolacyjne, 
sprawdzone kleje oraz innowacyjne powłoki 
wykończeniowe. Systemy te chronią  
ściany przed wpływem czynników zewnę-
trznych, zapewniają ich suchość oraz 
zapobiegają powstawaniu naprężeń.  
Przede wszystkim jednak stanowią dobrą 
izolację pozwalającą utrzymać stałą 
temperaturę wewnątrz budynku.

Ciepło zimą – chłód latem
Latem izolacja zapewnia optymalną ochronę 
przed wysoką temperaturą i zapobiega 
przegrzewaniu ścian, natomiast zimą 
pozwala im zatrzymać ciepło. Ochronę 
budynku przed wpływem czynników 

atmosferycznych oraz jego estetykę 
zapewniają wysokiej jakości wyprawy 
wierzchnie. Ocieplenie jest skutecznym 
sposobem na redukcję kosztów energii, 
zwiększenie komfortu użytkowania  
oraz zdrowe mieszkanie.  

Skuteczna termoizolacja
Dobra izolacja odpowiada jednak nie tylko 
za temperaturę w pomieszczeniach, ale też 
wpływa korzystnie na konwekcję, wilgotność 
powietrza oraz zapobiega powstawaniu 
grzybów – pleśni.

OGRANICZENIE KOSZTÓW BUDOWY

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGIIOSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
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NIE ZA CIEPŁO, NIE ZA ZIMNO

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

Temperatura powietrza i powierzchni
 
Temperatura powietrza dotyczy powietrza 
otaczającego osoby przebywające  
w pomieszczeniu. Z kolei temperatura 
powierzchni odnosi się do powierzchni 
wewnątrz pomieszczenia: ścian, sufitów, 
podłóg oraz mebli. 

Jeżeli ściany zewnętrzne są dobrze 
zaizolowane, temperatura powierzchni ściany 
jest zbliżona do temperatury powietrza  
w pomieszczeniu – nawet zimą. 

W przypadku braku izolacji, temperatura 
powierzchniowa zimą utrzymuje się na 
znacznie niższym poziomie niż temperatura 
powietrza we wnętrzach, pomimo 
długotrwałego ogrzewania, co w znacznym 
stopniu wpływa na komfort. Aby go zwiększyć, 
temperatura w pomieszczeniu musi zostać 
znacznie podwyższona, co z kolei wiąże się  
z koniecznością intensywnego ogrzewania.

W przypadku 
zastosowania systemu 
ocieplenia, temperatura 
w pomieszczeniu wynosi 
22°C, a ścian 19°C.

Bez systemu ocieplenia, 
temperatura  
w pomieszczeniu wynosi 
26°C, a ścian 15°C.

Wyższa temperatura 
powierzchni ścian sprawia, 
że czujemy się komfortowo 
nawet w przypadku 
niższej temperatury 
w pomieszczeniu. Ułatwia 
to oszczędności finansowe 
oraz jest korzystne dla 
środowiska.

Różnice temperatur w pomieszczeniu
Jeżeli różnica pomiędzy temperaturą 
powietrza a powierzchni ścian  
w pomieszczeniu jest większa niż 3°C, 
powstają nieprzyjemne prądy powietrzne, 
spowodowane unoszeniem się ciepłego 
powietrza i napływem zimnego w jego 
miejsce (silna konwekcja). Termoizolacja 
pozwala ograniczyć wychładzanie powietrza 
przy powierzchni ścian, a w konsekwencji 

PRĄDY POWIETRZNE
To, czy pomieszczenie wydaje nam się ciepłe, czy zimne, zależy od odczuwanej przez 
nas temperatury (tzw. temperatury operatywnej), na którą wpływają dwa czynniki: 
temperatura powietrza oraz powierzchni ścian wewnętrznych (promieniowanie cieplne). 

Dla większości osób optymalna różnica pomiędzy temperaturą powietrza  
a temperaturą powierzchni ścian wynosi nie więcej niż 3°C.

Pomieszczenie Optymalna temperatura

salon i gabinet 20 – 22°C

sypialnia 17 – 18°C

pokój dziecięcy 20 – 22°C

kuchnia 18°C

łazienka 23°C

piwnica 10 – 15°C

OPTYMALNE TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH

w pomieszczeniu. Pomaga też zredukować 
powstawanie warstwy zimnego powietrza 
przy podłodze, co zwiększa komfort bez 
konieczności dodatkowego ogrzewania.

Strefy komfortu
W różnych pomieszczeniach zalecane są 
różne temperatury optymalne. W sypialni 
powinno być chłodniej, a w salonie 
i łazience cieplej.
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Niska wilgotność powietrza – poniżej  
30% – sprawia, że błony śluzowe nosa  
i gardła wysychają oraz pojawia się uczucie 
suchości w oczach. Ponadto przyczynia się 
do intensywnego wysychania drewnianych 
podłóg i mebli, a w konsekwencji również 
do gromadzenia się większej ilości kurzu. 
Co więcej, bakterie i wirusy utrzymują się 
dłużej w suchym powietrzu. W połączeniu 
z wysuszeniem błon śluzowych może to 
zwiększać ryzyko infekcji u ludzi i zwierząt.

Wysoka wilgotność
Jeżeli wilgotność jest zbyt wysoka, powietrze 
nie jest w stanie wchłonąć pary wodnej 
znajdującej się w pomieszczeniu. Kondensuje 
się ona na ścianach i w chłodnych zakątkach 
pomieszczenia, zwłaszcza w okresach 
niskich temperatur, co może skutkować 
powstawaniem grzybów – pleśni. Zimą 

Regulacja za pomocą systemów ociepleń
Izolacja cieplna bez wątpienia 
korzystnie wpływa na wilgotność 
względną, zapewniając zrównoważony 
mikroklimat w pomieszczeniach. Pomiary 
przeprowadzone przez naukowców z Parku 
badawczego Baumit Viva wykazują, że 
izolowane budynki z różnych, powszechnie 
stosowanych cegieł i bloczków budowlanych 
zachowują zdrowy poziom wilgotności 
powietrza w okresie grzewczym, podczas gdy 
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Dom Viva bez izolacji termicznej w okresie zimowym
Wilgotność względna poniżej 40% prawie każdego dnia zwiększa  
ryzyko podrażnienia błon śluzowych 
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Dom Viva z izolacją termiczną w okresie zimowym
Wilgotność względna pozostaje w prawidłowym i pożądanym 
zakresie 40–60%

Data (dzień/miesiąc)

WILGOTNOŚĆ 
POWIETRZA
Na dobre samopoczucie w po-  
mieszczeniu wpływa nie tylko właściwa 
temperatura, ale też odpowiednia 
wilgotność. Za przyjemne uznajemy 
pomieszczenia, w których wilgotność 
względna wynosi od 40 do 60%.

wilgotność względna w dłuższej perspektywie 
nie powinna zatem przekraczać 60%. 
Większość wilgoci w domu wytwarzana jest 
przez jego mieszkańców. W 4-osobowym 
gospodarstwie domowym w wyniku 
gotowania, kąpieli, oddychania, suszenia 
ubrań oraz uprawy roślin wydzielane jest 
ok. 10–15 litrów wody dziennie. 

Wpływ na zdrowie
Zniszczenia wywoływane w domach przez 
nadmierną wilgotność mają niewątpliwie 
szkodliwy wpływ na zdrowie. Obecność 
spowodowanych przez nią zmian, takich jak 
powstawanie grzybów – pleśni, zwiększa 
ryzyko wystąpienia astmy o 50%, a ryzyko 
alergii o 30%.

SYSTEMY OCIEPLEŃ REGULUJĄ POZIOM WILGOTNOŚCI

w budynkach bez izolacji wilgotność osiąga 
niekorzystne wartości poniżej 40%. Oznacza 
to, że stosując odpowiednią izolację możemy 
uniknąć zagrożenia infekcjami związanymi  
z wysuszaniem błon śluzowych (patrz wykresy).

Zjawisko to wynika z faktu, że w nieizolowanych 
domach ściany zewnętrzne zimą ulegają 
większemu ochłodzeniu, przez co temperatura 
powierzchni ścian wewnętrznych również się 
obniża. Aby rozwiązać ten problem  

i osiągnąć pożądaną temperaturę w całym 
pomieszczeniu, w domach bez izolacji 
konieczne jest znaczne podwyższenie 
temperatury. Z jednej strony wpływa to 
na zmniejszenie komfortu ze względu na 
wzrost konwekcji, a z drugiej wymusza stałe 
ogrzewanie w celu wyrównania utraty ciepła 
przez zimne ściany. Ciepłe powietrze pochłania 
więcej wilgoci, zatem intensywne cykle 
grzewcze prowadzą do obniżenia wilgotności 
względnej w pomieszczeniu.
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Izolacja cieplna zapobiegająca powstawaniu grzybów – pleśni 
Temperatura powierzchni izolowanych ścian wewnętrznych wynosi 
zazwyczaj od 17 do 19°C. W tym przedziale zjawisko kondensacji zwykle 
nie zachodzi. Krytyczne znaczenie ma obniżenie temperatury ścian 
poniżej 14°C, w połączeniu z wilgotnością powyżej 50%.

Mostki termiczne
Mostki termiczne powstają, gdy przewodnictwo cieplne materiałów 
budowlanych jest zróżnicowane, bądź w wyniku błędów na etapie 
projektu architektonicznego, bądź w wyniku błędów wykonawczych.  
Nie tylko zwiększają one zapotrzebowanie na ogrzewanie,  
lecz również prowadzą do rozwoju grzybów – pleśni, ze względu  

Z systemem 
ocieplenia –  
brak ryzyka  
rozwoju  
grzybów – pleśni!

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Re
la

ty
wn

a 
wi

lgo
tn

oś
ć w

 p
om

ie
sz

cz
en

iu
 w

 %

Niskie ryzyko rozwoju  
grzybów – pleśni
Bez systemu ocieplenia – 
– wysokie ryzyko

Temperatura powierzchni ściany w °C
1810 15

Wilgotność 
w pomieszczeniu

20 25

Wysokie ryzyko rozwoju grzybów – pleśni
Problem: Zagrożenie 
powstawaniem grzybów – pleśni  
z powodu niskich temperatur  
i związanej z nimi podwyższonej 
wilgotności względnej

na niższą temperaturę powierzchni ścian wewnętrznych. Ponadto woda 
gromadząca się w wyniku kondensacji pary wodnej może powodować 
uszkodzenia strukturalne budynku.

Odpowiednie materiały budowlane
Dobór właściwego tynku przyczynia się do odzysku energii cieplnej 
(rekuperacji) oraz zdrowego życia. Systemy Baumit Klima, dzięki 
wysokiej zawartości wapna, są naturalne, mają właściwości alkaliczne, 
wpływają na regulację mikroklimatu w pomieszczeniach oraz 
przeciwdziałają powstawaniu grzybów – pleśni. Baumit Klima  
to odpowiedzialny wybór dla osób dbających o zdrowie całej rodziny.

Przyczyna i skutek
Zarodniki grzybów – pleśni zawsze są obecne 
w domach, jednak mogą one rozwinąć 
się jedynie w odpowiednio wilgotnych 
warunkach. Pojawiają się one wtedy, gdy 
para wodna rozproszona w pomieszczeniu 
nie ulega odpowiedniej absorpcji przez 
powietrze, co powoduje jej kondensację 
na ścianach bądź w chłodnych zakątkach 
pomieszczenia. Wilgoć ta tworzy idealne 
podłoże dla zarodników grzybów – pleśni  
i prowadzi do widocznych wykwitów. 

POWSTAWANIE GRZYBÓW – PLEŚNI
Ciepłe ściany ograniczają kondensację pary wodnej, przez co przeciwdziałają powsta- 
waniu szkodliwych grzybów – pleśni. Dobra izolacja cieplna pełni zatem kluczową rolę 
w zapewnieniu zdrowego, pozbawionego grzybów – pleśni mikroklimatu.

Jak niebezpieczne są grzyby – pleśnie? 
Grzyby – pleśnie mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia, jeżeli zarodniki są wdychane w dużych 
ilościach. Wszystkie rodzaje grzybów – pleśni 
mogą wywoływać reakcje alergiczne, takie jak 
katar sienny (nieżyt nosa, podrażnienie oczu 
i kichanie). Osoby zamieszkujące wilgotne 
domy, w których występują grzyby – pleśnie, 
są również narażone na zwiększone ryzyko 
pojawienia się chorób układu oddechowego 
oraz zakażeń, jak też zaostrzenie istniejących 
objawów astmy.

IDEALNY MIKROKLIMAT W POMIESZCZENIU MOSTKI TERMICZNE
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PŁAĆ MNIEJ PRZEZ DZIESIĄTKI LAT

Wprowadzaj przemyślane 
udoskonalenia
Każdy, kto chce ograniczyć wydatki na energię 
cieplną, powinien wprowadzać skuteczne, 
energooszczędne udoskonalenia. Izolacja 
cieplna budynku odgrywa w tym kluczową 
rolę, jako że potencjalne straty ciepła w tym 
obszarze są ogromne. Dobra izolacja domu 
pozwala na redukcję kosztów ogrzewania. 
Nie należy jednak ograniczać działań do 
izolacji ścian zewnętrznych, ponieważ brak 
termoizolacji dachu lub sufitu w piwnicy 
również generuje znaczne straty ciepła. 

Oszczędzaj skutecznie 
Ważne jest też stosowanie nowoczesnego 
i wydajnego systemu grzewczego. Kroki 
te, podjęte równolegle z izolacją budynku, 
pozwalają na znacznie większe oszczędności 
w zakresie wydatków na energię cieplną. 
Minimalizacja kosztów ogrzewania zimą oraz 
opcjonalne stosowanie klimatyzacji latem 

Zapobieganie i ochrona
System ocieplenia umożliwia zastosowanie 
ścian o mniejszej grubości. Zamiast ścian  
o grubości 50 cm z cegieł lub innych bloczków 
budowlanych, można wykonać bardziej 
ekonomiczną konstrukcję o grubości 25 cm, 
co pozwala na zmniejszenie kosztów budowy. 

Decyzja o zastosowaniu systemu ocieplenia 
nie tylko przyczyni się do oszczędności  
w krótkim okresie, lecz również  
w perspektywie długofalowej poprzez 
ochronę ścian i ograniczenie konieczności 
konserwacji. Brak izolacji pozwala  
na przenikanie zimna do wnętrza budynku 
przez ściany oraz na szybką utratę 
ciepła w przeciwnym kierunku. Znaczne 
różnice temperatur powodują naprężenia 
w ścianach, które nie tylko negatywnie 
wpływają na temperaturę wnętrz, lecz 
również uszkadzają strukturę domu na 
przestrzeni lat.

Mądre budownictwo
Wykorzystanie termoizolacji może 

OGRANICZENIE KOSZTÓW ENERGII
W budynkach nieodpowiednio ocieplonych, a zwłaszcza w pozbawionych izolacji 
cieplnej, znaczna część kosztownego ciepła ucieka przez dach i ściany zewnętrzne. 
Należy pamiętać o znacznym zwiększeniu komfortu w przypadku ograniczenia tej 
utraty. Ponadto w większości przypadków sprawdza się zasada, że im starszy dom,  
tym wyższe oszczędności można uzyskać w związku z potencjalnym obniżeniem 
kosztów energii cieplnej i ogrzewania.

umożliwiają oszczędzanie energii na dwa 
sposoby. Wprowadzenie udoskonaleń  
w zakresie izolacji cieplnej domu pozwala  
na redukcję kosztów energii o 50%. 
Budując nowy dom można zdecydować się 
na dom pasywny bądź o zerowym zużyciu 
energii, ograniczając w ten sposób koszty 
utrzymania do minimum.

OGRANICZENIE KOSZTÓW BUDOWY
Uwzględnienie odpowiedniego systemu ocieplenia już na etapie projektowania domu nie tylko pozwoli uniknąć późniejszych 
problemów, ale też zaoszczędzić czas i pieniądze związane z budową. 

skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom. 
Kompletny system ocieplenia wraz z powłoką 
wykończeniową zwiększa odporność  
na okresowe wahania temperatur oraz  
opady. Mury są zatem chronione przed 
wilgocią z zewnątrz, która w przypadku  
mrozu może powodować pękanie tynku  
oraz dalsze uszkodzenia.

Ochrona przed grzybami – pleśnią
Grzyby – pleśnie na ścianach wewnątrz 
pomieszczeń również mogą z czasem 
prowadzić do zniszczenia struktury budynku. 
System ocieplenia przychodzi z pomocą 
również w tej kwestii, ponieważ w budynkach 
z odpowiednią izolacją wilgoć nie gromadzi 
się na ścianach. 

OCIEPLENIE
POMAGA ZAOSZCZĘDZIĆ  
PIENIĄDZE!

Piwnica:

Straty ciepła

ok. 15%

Elewacja:
Straty ciepła
ok. 40%

Dach:
Straty ciepła

ok. 25%

Okna:
Straty ciepła
ok. 20%
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POWŁOKI WYKOŃCZENIOWE

Powłoki wykończeniowe firmy Baumit  
sprawdzają się przez dziesięciolecia.  
Nie tylko chronią ściany przed wilgocią  
oraz naprężeniami mechanicznym i ter-
micznymi, lecz pozwalają również zachować 
początkowy wygląd budynku przez wiele lat. 

Powłoki wykończeniowe i kolory  
oferowane przez firmę Baumit
Wybierając tynki lub farby elewacyjne 
możesz zdecydować się na twórczą wizję 
i wybrać dowolne z kolorów, zastosować 
efekty połysku za pomocą farb brokatowych 
lub metalicznych, czy wykorzystać specjalne 
faktury powierzchniowe.

FUNKCJONALNOŚĆ I INDYWIDUALNY CHARAKTER
Systemy ociepleń ścian zewnętrznych 
budynków firmy Baumit zapewniają 
niemal nieograniczoną dowolność  
w zakresie wyglądu elewacji zewnętrz-
nej. Bez względu na to, czy zdecydu-
jesz się na nietypową kolorystykę,  
czy oryginalną teksturę, powłoki
wykończeniowe Baumit zaspokoją 
wszelkie potrzeby. 

Tynki i farby z linii Premium zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami organicznymi, aktywną, samooczyszczającą po-
wierzchnię oraz trwały, piękny i wyrazisty kolor elewacji. Aplikacja najwyższej jakości produktów Baumit jest łatwa i szybka, 
zapewniają one doskonale jednolitą fakturę oraz umożliwiają zastosowanie ciemnych, nasyconych kolorów nawet na dużej 
powierzchni elewacji.

TYNKI STRUKTURALNE I FARBY PREMIUM`

Baumit Nanopor
Dzięki specjalnej strukturze oraz 
pod wpływem działania warunków 
atmosferycznych, tynk Baumit NanoporTop  
i farba Baumit NanoporColor zwiększyły 
swoje możliwości samoczyszczące. 

Baumit Star
Tynk nowej generacji, który dzięki 
innowacyjnemu wypełniaczowi i żywicy 
silikonowej jest bardzo odporny na 
zabrudzenia. Wysokiej jakości, nowoczesna 
ochrona mikrobiologiczna i specjalna, 
porowata struktura zbliżona do naturalnego 
koralu powodują, że Baumit StarTop posiada 
szybkoschnącą powierzchnię oraz jest 
odporny na działanie grzybów – pleśni.  

Baumit Pura
Tynk Baumit PuraTop i farba Baumit 
PuraColor idealnie podkreślą charakter 
Twojej elewacji. Udoskonalone wiązanie 
pigmentów sprawia, że kolor jest wysoce 
odporny na blaknięcie, co pozwala uzyskać 
intensywne barwy. Połączone z technologią 
Cool Pigment, tynk PuraTop i farba PuraColor, 
umożliwiają nakładanie nawet ciemnych 
kolorów na całej powierzchni systemu 
ociepleń (ETICS).
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WYPRAWY WIERZCHNIE STRONA 22

TYNKI ZEWNĘTRZNE STRONA 80

SYSTEMY OCIEPLEŃ STRONA 56

SYSTEMY RENOWACYJNE STRONA 82

Dla ochrony
Ocieplenie  

przede wszystkim
i wygody
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KOLORY BAUMIT LIFE Strona 35–37NAJLEPSZA TECHNOLOGIA Strona 38BAUMIT WORLD OF LIFE Strona 28

Witamy w Baumit! Zanurz się w świecie emocji i kreatywności. 
Baumit Life to dużo więcej, niż zwykły system kolorów elewacji. 
Promuje indywidualność i ożywia anonimowe fasady. Kolory 
mogą pobudzać do działania, uspokajać i stwarzać przytulną 
lub stymulującą atmosferę. Nieustannie nadają charakter 
otoczeniu i wpływają na nasze emocje. Wykorzystaj moc i magię 
koloru, aby stworzyć własny, niepowtarzalny projekt. Poznaj 
bliżej Baumit World of Life! 

Tynki strukturalne Baumit są nie tylko łatwe w użyciu, 
ale również pomagają w rozwiązaniu problemów na budowie. 
Wykorzystanie samoczyszczącego tynku Baumit NanoporTop 
opartego o nano-technologię, czy nieograniczone możliwości 
projektowania fasad przy pomocy Baumit CreativTop lub 
technologii Cool Pigment, chroniącej intensywne i ciemne  
kolory przed wyblaknięciem i nagrzewaniem się elewacji –  
to tylko kilka z wielu gotowych rozwiązań. 

Podpowiedź Baumit: Wszystkie farby do tynków strukturalnych 
są odpowiednie dla technologii natrysku hydrodynamicznego!

Wyprawy wierzchnie Baumit sprawdzają się przez dziesięciolecia. Niezawodnie chronią fasady przed 
czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć i ciepło, a także przed atakami glonów, alg i grzybów – 
pleśni. Możesz ich użyć do tworzenia projektów tak atrakcyjnych i indywidualnych, jak samo życie!

            Piękne 
i oryginalne fasady! 

Największa w Europie gama odcieni tynków i farb elewacyjnych  
z palety Baumit Life wpisuje się w najbardziej wyrafinowane gusta, 
stwarzając niezliczone możliwości w zakresie kreowania wyglądu 
fasady. Każdy z łatwością znajdzie w niej swój wymarzony kolor. 
Baumit Life to mnóstwo zdefiniowanych we wzorniku kolorów, 
których jakość jest powtarzana w każdym zamówieniu.

■ Doskonała ochrona budynku
■ Największy wybór kolorów do fasad 
■ Łatwa aplikacja  
■ Ochrona przed grzybami – pleśniami i glonami
■ Indywidualne struktury i powierzchnie
■ Oryginalne wykończenie
■ Produkty gotowe do użycia

Baumit Wyprawy Wierzchnie

ZALETY TYNKÓW STRUKTURALNYCH BAUMIT 
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ODPORNOŚĆNAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJSANDY FACADECZYSTA ELEWACJA NA LATA

Tynk Baumit NanoporTop oraz 
farba Baumit NanoporColor 
opracowane zostały z wykorzystaniem 
nanotechnologii, dzięki czemu 
elewacja pozostaje czysta na dłużej, 
zachowując piękno budynku na lata.

Farby elewacyjne z linii Baumit 
Premium, dzięki udoskonalonej 
grubości powłoki oraz dużemu 
udziałowi pigmentów, już po pierwszej 
aplikacji charakteryzuje wysoka  
siła krycia.

Wyjątkowa formuła gwarantuje
najwyższą efektywność w zakresie
zużycia i wydajności, w zależności  
od tekstury i wielkości ziarna.

Tynki i farby elewacyjne Baumit 
cechuje wysoka odporność na 
działanie czynników pochodzących ze 
środowiska naturalnego (wiatr, deszcz, 
słońce, temperatura itp.), co zapewnia 
długotrwałą ochronę struktury elewacji.

USPRAWNIENIE PRAC MALARSKICH

Farby Baumit są produkowane na bazie 
nowej formuły oraz mogą być aplikowane 
na powierzchnię elewacji za pomocą 
technologii Airless. Aplikacja natryskowa 
niesie za sobą takie korzyści jak 
przyspieszenie pracy oraz równomierną 
aplikację nawet na dużych, ciągłych 
powierzchniach.

APLIKACJA NATRYSKOWA

W celu ochrony Twojej elewacji
przed substancjami organicznymi, 
takimi jak grzyby – pleśnie oraz 
gwarancji długotrwałych rezultatów, 
wszystkie gotowe do użycia tynki i farby 
elewacyjne Baumit wyposażone są 
w nowoczesną ochronę, zapewnioną 
przez bezpieczne i nieszkodliwe dla 
środowiska biocydy zamknięte  
w specjalnych kapsułkach.

WYSOKI POZIOM KRYCIA

DŁUGOTRWAŁY EFEKT

BRAK MIKROPĘKNIĘĆ

DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

INTENSYWNE KOLORY
Więcej szczegółów na stronie 28

EFEKT SAMOCZYSZCZENIA
Więcej szczegółów na stronie 38

COOL PIGMENTS
Więcej szczegółów na stronie 41
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samooczyszczające się

wytrzymałe

paroprzepuszczalne

wiele kolorów

możliwość aplikacji na cokołach

uniwersalne (struktura)

Baumit NanoporTop   
& NanoporColor

Baumit GranoporTop
& GranoporColor

Baumit CreativTop 
& Lasur, Glitter, Metallic

  bogata kolorystyka
   ekonomiczne
   łatwe w obróbce

   efekt samooczyszczania 
   mineralne i oddychające
   bardzo wysoka trwałość

   największa możliwość  
kształtowania form i struktur

   tworzy indywidualny charakter 
powierzchni

   bogata kolorystyka

   szybkoschnąca, odporna na 
zabrudzenia powierzchnia

   zwiększona ochrona przed 
grzybami – pleśniami

   najlepsze właściwości obróbki

   dostępne w pełnej  
kolorystyce Baumit Life

   doskonała, intensywna  
tonacja kolorów

   wyposażone w technologię 
chłodzenia

Powłoki zewnętrzne Baumit tworzą barierę zabezpieczającą powierzchnię przed wszelkiego  
rodzaju czynnikami atmosferycznymi. Dzięki temu odpowiadają nie tylko za walory wizualne elewacji, 
lecz chronią także izolację cieplną znajdującą się pod powłoką.

SPECYFIKACJA

Baumit Tynki & Farby

Baumit StarTop   
& StarColor

Baumit PuraTop   
& PuraColor

  wysokoparoprzepuszczalne
  mineralne, niepalne
   dedykowane do renowacji

Baumit SilikatTop   
& SilikatColor

   odporne na brud i wodę
   paroprzepuszczalne
  przyjazne w obróbce

Baumit SilikonTop   
& SilikonColor
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WZORNIKI BAUMIT LIFE

TYNKI & FARBY PREMIUM

Trudno jest wybrać swój ulubiony kolor 
spośród tak wielu możliwości. Baumit 
opracował 4 różne sposoby, aby to ułatwić! 
Wystarczy odwiedzić interaktywną stronę 
www.baumitlife.com i znaleźć idealny sposób 
na wymarzoną fasadę.

Kolory według odcieni
Poszukujesz niebieskich odcieni, ale nie 
wiesz, który z nich to ten właściwy? Wypróbuj 
kategorię „Kolory według odcieni” i pozwól się 
zainspirować!

Kolory według inspiracji
Myślisz o odcieniach w kolorze cappuccino, 
oliwek, mięty, piasku lub lawendy? Ale nie wiesz, 
który spośród kolorów Baumit Life najbardziej 
odpowiada twoim wyobrażeniom? Znajdź go  
w kategorii „Kolory według inspiracji”.

Kolory według psychologii
Pragniesz pójść o krok dalej i zobaczyć, co 
kryje się za konkretnym kolorem? Dla Axela 
Venna, specjalisty w dziedzinie kolorów, kolor 
jest czymś więcej niż tylko tonem. Jest 
nieodzownie związany z  uczuciami, 
kształtami, zmysłami i dlatego ma swoje 
własne DNA. Wyłącznie dla Baumit, Axel Venn 
stworzył system Baumit Life – osiem różnych 
rzędów kolorów. Każdy rząd składa się 
z 18 unikalnych odcieni, z ich własnymi 
znaczeniami.

Easy Life. Całe spektrum kolorów  
w praktycznym formacie. Odkryj piękno 
całego systemu Baumit Life.

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

Shades of White. Wzornik prezentujący 
ofertę tynków elewacyjnych  
w odcieniach bieli i zróżnicowanych 
strukturach. Pokazuje, że kolor ten 
niejedno ma imię, a dostępne w Baumit 
produkty StarTop, CreativTop i SilikonTop 
pozwalają na kreatywne podejście do tej 
klasycznej barwy.

Kolory według trendów
Zainspiruj się światem trendów Baumit 
według młodej ekspertki w dziedzinie kolorów 
– Silvii Cejpek. Z jakim stylem identyfikujesz 
się najbardziej? Styl miejski, morski, a może 
azjatycki? Znajdź swój idealny świat kolorów 
w kategorii „Kolory według trendów”.

Pełne kolorów, jak Twoje życie
Baumit oferuje bogatą gamę kolorów oraz 
struktur Life do kreowania twórczej elewacji. 
Ten oryginalny system kolorów jest tak piękny, 
jak piękne, różnorodne, a zarazem wyjątkowe 
jest nasze życie.

Czego tylko zapragniesz
Jeszcze do niedawna kreowanie 
indywidualnego charakteru domu ograniczało 
się wyłącznie do projektowania jego wnętrza. 
Dziś istnieje możliwość, by zadbać również 
o elewację budynku, nadając jej wyjątkowy 
wygląd. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich Klientów, Baumit stworzył 
największą i najpiękniejszą w Europie gamę 
kolorystyczną – Baumit Life. 

Bogata kolorystyka i nieograniczone 
możliwości w kształtowaniu struktur to pełna 

  bogata paleta kolorów i struktur Baumit 
  piękne i intensywne odcienie
  nieskończone możliwości projektowe

www.baumitlife.com 

swoboda  to pełna swoboda w projektowaniu 
wymarzonej elewacji. Nawet najbardziej 
wymagający znajdą tu swój upragniony kolor: 
począwszy od delikatnych pastelowych, 
po ciemne i intensywne barwy. Sercem 
systemu Life są 94 podstawowe kolory, 
każdy z dodatkowymi 8 odcieniami. Całość 
dopełniają odcienie bieli a także 62 warianty 
tynku MosaikSuperfine oraz 30 kolorów tynku 
MosaikTop. 

Znaczenie kodów kolorów
Każdy z unikatowych odcieni Baumit Life 
posiada swój własny kod. Składa się 
on z 4 cyfr. Pierwsze 3 cyfry odnoszą się 
do numeru grupy danego koloru, a ostatnia 
prezentuje skalę jasności, w której 1 oznacza 
najciemniejszy odcień, a 9 – najjaśniejszy.
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Niezwykły efekt bieli 
Biel to suma wszystkich kolorów światła  
i w najczystszej postaci stanowi także 
ich brak. Biały wygląda czysto i wyraźnie, 
ale także atrakcyjnie i poważnie. Dlatego 
efekt białych elewacji potrafi być tak samo 
oszałamiający jak kolorowych. 
Wybór odpowiedniego odcienia bieli często 
nie jest łatwą sprawą. Trudno się dziwić, 
przecież ten kolor niejedno ma imię... Czysty 
biały? Złamana biel? Ciepły biały? Zimna 

Shades of white
  12 wyjątkowych odcieni bieli
  doprowadź swoją fasadę do perfekcji
  połączenie prostoty i stylu

Baumit: Odcienie palety

SHADES OF WHITE

Trendy kolorystyczne przychodzą i odchodzą,  
ale klasyczna biel zawsze jest popularna – zwłaszcza  
na elewacji! Często połączenie jej z czernią pozwala  
na stworzenie niezwykle harmonijnej całości.

biel? Nawet małe różnice barwy mogą 
powodować ogromne różnice w wyglądzie 
budynku. Ciepła biel może mieć odcienie 
czerwieni, pomarańczy i żółci, co daje miękki 
blask i przyjemną atmosferę. Z kolei biele 
chłodniejsze mają akcenty zieleni, błękitu  
i fioletu – dzięki nim elewacja wygląda  
czysto i świeżo.
 
12 wybranych odcieni 
Aby nieco zawęzić wybór, Baumit 
wyselekcjonował 12 najpiękniejszych białych 
tonów i stworzył wyjątkową kolekcję kolorów 
„Shades of White”. Dzięki niej każdy może 
łatwo zdecydować się na odpowiedni odcień 
dla swojej inwestycji i nadać jej wyjątkowy 
charakter. Oczywiście z gwarancją najwyższej 
jakości Baumit! Odcienie bieli (poza W1200) 
dostępne są w Baumit StarTop/Color, 
CreativTop oraz SilikonTop/Color. Odcień 
W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie  
w StarTop/Color oraz CreativTop.

Chłodniej w mieście
Oprócz czystego i ponadczasowego wyglądu, 
12 odcieni ma również funkcjonalną stronę. 
Elewacje w tych kolorach odbijają dużą ilość 
promieniowania słonecznego, co pomaga 
zmniejszyć temperaturę przegrzanych miast  
w okresie gorących, letnich miesięcy.

Na początku każdego projektu 
dużo rozmawiam o kolorach,  
a w efekcie zawsze kończy się
na czarnym i białym. Czarny jest 
wystarczający, biały również. 
Piękno tych dwóch kolorów  
jest absolutne. Tworzą  
idealną harmonię.   
Architekt Militsa Petrova
Spacemode Studio, Bułgaria

Stosowanie monochromatycznych barw 
pozwala doskonale podkreślić proporcje 
obiektu. Linie są wtedy czyste, kształty 
namacalne, a błędów nie da się ukryć… 
Architekci projektując używają przede 
wszystkim form i przestrzeni. Być może 
właśnie na tym polega cała idea: żeby 
stworzyć materialną istotę budynku, 
taką, która przekazuje emocje i uczucia 
wykraczające poza efekt koloru, modne 
odcienie czy ograniczenia czasu.

Atlantis 
Residence 

Park

Baumit „Shades of white” 
Księga 2021

Dlaczego architekci ubierają się  
na czarno, a projektują na biało?
Postanowiliśmy dowiedzieć się dlaczego 
tak jest.  W tym celu przeprowadziliśmy 
wywiady z 50 Architektami z całej 
Europy – zawsze zadając im to pytanie, 
jak również sporo innych dotyczących 
architektury i projektowania. 
Zadawaliśmy proste pytania,  
a dostawaliśmy zaskakujące odpowiedzi.

W1201  MineralWhiteW1200  StarWhite W1203  ChampagneWhiteW1202   CottonWhite W1205 IvoryWhiteW1204 LaceWhite

W1207 AntiqueWhiteW1206 OpalWhite W1209 MagnoliaWhiteW1208 CeramicWhite W1211 IceWhiteW1210 ShadowWhite



Baumit Life 

Świat pełen
kolorów

■  Shades of White
■  IonitColor
■  Life
■  Lasur, Glitter & Metallic
■  MosaikTop & MosaikSuperfine



0189 Elisa

0187 Grace 0407 Marie

0416 Olivia 0566 Selina 0596 Victoria0286 Alice0186 Kim

0869 Carlos

0786 Flynn

0937 Lio

0976 Milan 1036 Odin

1069 Tom

0708 Adam 0788 Keno

0358 Emma

0287 Ina

0356 Lea

0567 Nadine0417 Ria

0409 Sophie 0569 Vivien0289 Amy

0777 Darius 0787 Hugo

0706 Killian

1037 Marco0977 Navid

0939 Oskar

1067 Toni0867 Andre

0188 Fiona 0288 Ivy

0359 Lucy

0408 Naomi

0406 Romy

0568 Tessa 0598 Xenia0058 Denise

0778 Elliah

0866 Jasper

0779 Klaas

0938 Norman 1068 Nico1038 Rafael0978 Vincent

0709 Aron

0056 Flora

0059 Diana

0057 Jana 0357 Mia

0418 Nina

0419 Sarah 0599 Tina

0597 Yuna

0776 Ennio

0707 Benno

0868 Levin

0979 Noah 1039 Sam

1066 Vito

0789 Juri

0936 Maxim

0018 Bianca
Baumit IonitColor

0010  Whitney

Baumit Lasur

Prezentowane powyżej odcienie bieli (poza W1200) dostępne są w Baumit StarTop/Color, CreativTop oraz SilikonTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop.

Czerwone numery  kolor dostępny wyłącznie w Baumit PuraTop i PuraColor. 

Niebieskie numery kolor dostępny wyłącznie w Baumit CreativTop Max/Trend/Vario/Fine/Pearl, Baumit StarTop i StarColor, Baumit PuraTop i PuraColor, Baumit GranoporTop  
  i GranoporColor.

  Baumit KlimaColor – kolory zakończone cyframi  7, 8, 9.

TSR  współczynnik odbicia całkowitej energii słonecznej (procentowa ilość promieniowania słonecznego w pełnym zakresie, odbitego od powierzchni). 

  kolory o współczynniku TSR 21–24. Stosowanie w systemach ociepleń bez ograniczeń powierzchni, tylko pod warunkiem wykonania wybranej opcji  
  warstwy zbrojącej: a) warstwa o grubości ≥5 mm z zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact White, Baumit StarContact Speed, Baumit ProContact  
  z siatką z włókna szklanego Baumit StarTex lub b) warstwa o grubości 3–4 mm z masy szpachlowej Baumit PowerFlex z siatką z włókna szklanego
  Baumit StarTex.

Powyższe kolory próbek mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit Life.
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TSR 37
0244
TSR 47
0245
TSR 54
0246
TSR 61
0247
TSR 67
0248
TSR 75
0249
TSR 76

0281
TSR 42
0282
TSR 49
0283
TSR 55
0284
TSR 61
0285
TSR 66
0286
TSR 69
0287
TSR 73
0288
TSR 75
0289
TSR 76

0291
TSR 46
0292
TSR 47
0293
TSR 54
0294
TSR 61
0295
TSR 64
0296
TSR 67
0297
TSR 71
0298
TSR 74
0299
TSR 76

0301
TSR 44
0302
TSR 47
0303
TSR 51
0304
TSR 58
0305
TSR 63
0306
TSR 68
0307
TSR 72
0308
TSR 75
0309
TSR 42

0561
TSR 40
0562
TSR 44
0563
TSR 50
0564
TSR 54
0565
TSR 60
0566
TSR 65
0567
TSR 69
0568
TSR 72
0569
TSR 75

0571
TSR 36
0572
TSR 31
0573
TSR 45
0574
TSR 50
0575
TSR 52
0576
TSR 58
0577
TSR 64
0578
TSR 67
0579
TSR 71

0471
TSR 60
0472
TSR 62
0473
TSR 66
0474
TSR 68
0475
TSR 69
0476
TSR 74
0477
TSR 74
0478
TSR 77
0479
TSR 78

0481
TSR 58
0482
TSR 60
0483
TSR 63
0484
TSR 66
0485
TSR 66
0486
TSR 69
0487
TSR 72
0488
TSR 76
0489
TSR 76

0491
TSR 57
0492
TSR 58
0493
TSR 61
0494
TSR 64
0495
TSR 65
0496
TSR 68
0497
TSR 71
0498
TSR 74
0499
TSR 75

0501
TSR 52
0502
TSR 51
0503
TSR 56
0504
TSR 59
0505
TSR 63
0506
TSR 67
0507
TSR 71
0508
TSR 74
0509
TSR 76

0511
TSR 52
0512
TSR 55
0513
TSR 58
0514
TSR 61
0515
TSR 64
0516
TSR 68
0517
TSR 70
0518
TSR 73
0519
TSR 74

0521
TSR 49
0522
TSR 52
0523
TSR 57
0524
TSR 61
0525
TSR 63
0526
TSR 67
0527
TSR 70
0528
TSR 73
0529
TSR 74

0461
TSR 61
0462
TSR 64
0463
TSR 67
0464
TSR 69
0465
TSR 70
0466
TSR 74
0467
TSR 75
0468
TSR 77
0469
TSR 79

0451
TSR 58
0452
TSR 60
0453
TSR 65
0454
TSR 69
0455
TSR 71
0456
TSR 74
0457
TSR 75
0458
TSR 77
0459
TSR 78

0391
TSR 22
0392
TSR 24
0393
TSR 25
0394
TSR 30
0395
TSR 38
0396
TSR 46
0397
TSR 54
0398
TSR 62
0399
TSR 66

0401
TSR 22
0402
TSR 24
0403
TSR 31
0404
TSR 39
0405
TSR 48
0406
TSR 55
0407
TSR 63
0408
TSR 68
0409
TSR 71

0411
TSR 22
0412
TSR 24
0413
TSR 25
0414
TSR 30
0415
TSR 39
0416
TSR 49
0417
TSR 57
0418
TSR 64
0419
TSR 68

0421
TSR 22
0422
TSR 23
0423
TSR 25
0424
TSR 25
0425
TSR 31
0426
TSR 40
0427
TSR 49
0428
TSR 57
0429
TSR 64

0431
TSR 22
0432
TSR 24
0433
TSR 25
0434
TSR 29
0435
TSR 37
0436
TSR 40
0437
TSR 50
0438
TSR 58
0439
TSR 64

0441
TSR 22
0442
TSR 24
0443
TSR 25
0444
TSR 26
0445
TSR 30
0446
TSR 38
0447
TSR 49
0448
TSR 59
0449
TSR 63

0311
TSR 42
0312
TSR 41
0313
TSR 48
0314
TSR 57
0315
TSR 62
0316
TSR 67
0317
TSR 71
0318
TSR 74
0319
TSR 75

0321
TSR 42
0322
TSR 46
0323
TSR 51
0324
TSR 59
0325
TSR 66
0326
TSR 69
0327
TSR 75
0328
TSR 75
0329
TSR 75

0331
TSR 26
0332
TSR 31
0333
TSR 41
0334
TSR 50
0335
TSR 58
0336
TSR 63
0337
TSR 68
0338
TSR 74
0339
TSR 76

0341
TSR 28
0342
TSR 33
0343
TSR 40
0344
TSR 50
0345
TSR 57
0346
TSR 64
0347
TSR 68
0348
TSR 72
0349
TSR 76

0351
TSR 25
0352
TSR 26
0353
TSR 33
0354
TSR 40
0355
TSR 49
0356
TSR 57
0357
TSR 64
0358
TSR 69
0359
TSR 74

0361
TSR 22
0362
TSR 25
0363
TSR 28
0364
TSR 37
0365
TSR 45
0366
TSR 54
0367
TSR 63
0368
TSR 68
0369
TSR 73

0371
TSR 22
0372
TSR 24
0373
TSR 26
0374
TSR 35
0375
TSR 42
0376
TSR 52
0377
TSR 62
0378
TSR 66
0379
TSR 70

0381
TSR 22
0382
TSR 24
0383
TSR 25
0384
TSR 33
0385
TSR 44
0386
TSR 50
0387
TSR 59
0388
TSR 66
0389
TSR 68

0611
TSR 40
0612
TSR 45
0613
TSR 50
0614
TSR 56
0615
TSR 61
0616
TSR 66
0617
TSR 69
0618
TSR 72
0619
TSR 75

0621
TSR 40
0622
TSR 43
0623
TSR 49
0624
TSR 54
0625
TSR 60
0626
TSR 64
0627
TSR 69
0628
TSR 72
0629
TSR 75

0631
TSR 41
0632
TSR 44
0633
TSR 49
0634
TSR 56
0635
TSR 60
0636
TSR 66
0637
TSR 70
0638
TSR 73
0639
TSR 68

0671
TSR 34
0672
TSR 38
0673
TSR 46
0674
TSR 52
0675
TSR 61
0676
TSR 64
0677
TSR 70
0678
TSR 73
0679
TSR 75

0681
TSR 38
0682
TSR 68
0683
TSR 51
0684
TSR 57
0685
TSR 63
0686
TSR 68
0687
TSR 72
0688
TSR 75
0689
TSR 77

0751
TSR 45
0752
TSR 49
0753
TSR 55
0754
TSR 62
0755
TSR 66
0756
TSR 71
0757
TSR 74
0758
TSR 76
0759
TSR 77

0761
TSR 45
0762
TSR 52
0763
TSR 57
0764
TSR 62
0765
TSR 67
0766
TSR 72
0767
TSR 74
0768
TSR 78
0769
TSR 78

0771
TSR 43
0772
TSR 42
0773
TSR 48
0774
TSR 56
0775
TSR 61
0776
TSR 66
0777
TSR 70
0778
TSR 77
0779
TSR 79

0781
TSR 29
0782
TSR 47
0783
TSR 54
0784
TSR 61
0785
TSR 65
0786
TSR 70
0787
TSR 73
0788
TSR 76
0789
TSR 77

0791
TSR 26
0792
TSR 29
0793
TSR 36
0794
TSR 51
0795
TSR 58
0796
TSR 63
0797
TSR 69
0798
TSR 71
0799
TSR 73

0891
TSR 22
0892
TSR 23
0893
TSR 25
0894
TSR 26
0895
TSR 27
0896
TSR 37
0897
TSR 50
0898
TSR 58
0899
TSR 64

0901
TSR 22
0902
TSR 24
0903
TSR 25
0904
TSR 26
0905
TSR 32
0906
TSR 40
0907
TSR 49
0908
TSR 61
0909
TSR 63

0911
TSR 22
0912
TSR 24
0913
TSR 25
0914
TSR 26
0915
TSR 31
0916
TSR 40
0917
TSR 50
0918
TSR 58
0919
TSR 63

0921
TSR 22
0922
TSR 24
0923
TSR 25
0924
TSR 26
0925
TSR 30
0926
TSR 39
0927
TSR 55
0928
TSR 62
0929
TSR 66

0931
TSR 22
0932
TSR 24
0933
TSR 25
0934
TSR 26
0935
TSR 34
0936
TSR 41
0937
TSR 51
0938
TSR 59
0939
TSR 63

1031
TSR 36
1032
TSR 41
1033
TSR 46
1034
TSR 54
1035
TSR 60
1036
TSR 66
1037
TSR 71
1038
TSR 74
1039
TSR 76

1041
TSR 36
1042
TSR 41
1043
TSR 48
1044
TSR 55
1045
TSR 63
1046
TSR 68
1047
TSR 73
1048
TSR 76
1049
TSR 77

1051
TSR 48
1052
TSR 52
1053
TSR 58
1054
TSR 63
1055
TSR 68
1056
TSR 71
1057
TSR 75
1058
TSR 77
1059
TSR 78

1061
TSR 44
1062
TSR 48
1063
TSR 52
1064
TSR 59
1065
TSR 64
1066
TSR 70
1067
TSR 73
1068
TSR 76
1069
TSR 77

1071
TSR 42
1072
TSR 46
1073
TSR 52
1074
TSR 58
1075
TSR 64
1076
TSR 70
1077
TSR 73
1078
TSR 75
1079
TSR 76

0691
TSR 47
0692
TSR 52
0693
TSR 58
0694
TSR 63
0695
TSR 67
0696
TSR 72
0697
TSR 75
0698
TSR 75
0699
TSR 78

0701
TSR 48
0702
TSR 52
0703
TSR 58
0704
TSR 64
0705
TSR 68
0706
TSR 72
0707
TSR 74
0708
TSR 78
0709
TSR 79

0711
TSR 47
0712
TSR 54
0713
TSR 58
0714
TSR 64
0715
TSR 68
0716
TSR 72
0717
TSR 75
0718
TSR 78
0719
TSR 79

0721
TSR 44
0722
TSR 51
0723
TSR 55
0724
TSR 61
0725
TSR 66
0726
TSR 71
0727
TSR 74
0728
TSR 77
0729
TSR 77

0731
TSR 45
0732
TSR 52
0733
TSR 56
0734
TSR 62
0735
TSR 66
0736
TSR 72
0737
TSR 75
0738
TSR 77
0739
TSR 78

0741
TSR 44
0742
TSR 48
0743
TSR 54
0744
TSR 60
0745
TSR 66
0746
TSR 69
0747
TSR 73
0748
TSR 76
0749
TSR 77

0831
TSR 24
0832
TSR 25
0833
TSR 32
0834
TSR 43
0835
TSR 49
0836
TSR 60
0837
TSR 66
0838
TSR 69
0839
TSR 72

0841
TSR 23
0842
TSR 25
0843
TSR 31
0844
TSR 41
0845
TSR 48
0846
TSR 57
0847
TSR 65
0848
TSR 71
0849
TSR 73

0851
TSR 24
0852
TSR 25
0853
TSR 26
0854
TSR 33
0855
TSR 43
0856
TSR 52
0857
TSR 60
0858
TSR 66
0859
TSR 71

0861
TSR 22
0862
TSR 24
0863
TSR 35
0864
TSR 33
0865
TSR 40
0866
TSR 51
0867
TSR 62
0868
TSR 67
0869
TSR 68

0871
TSR 22
0872
TSR 24
0873
TSR 25
0874
TSR 30
0875
TSR 37
0876
TSR 44
0877
TSR 58
0878
TSR 66
0879
TSR 69

0881
TSR 22
0882
TSR 24
0883
TSR 25
0884
TSR 26
0885
TSR 29
0886
TSR 38
0887
TSR 47
0
TSR 56
0889
TSR 61

0981
TSR 37
0982
TSR 41
0983
TSR 50
0984
TSR 57
0985
TSR 63
0986
TSR 68
0987
TSR 73
0988
TSR 76
0989
TSR 77

0971
TSR 23
0972
TSR 24
0973
TSR 27
0974
TSR 33
0975
TSR 41
0976
TSR 49
0977
TSR 57
0978
TSR 65
0979
TSR 70

0991
TSR 37
0992
TSR 50
0993
TSR 56
0994
TSR 62
0995
TSR 67
0996
TSR 71
0997
TSR 75
0998
TSR 77
0999
TSR 77

1001
TSR 33
1002
TSR 44
1003
TSR 49
1004
TSR 57
1005
TSR 62
1006
TSR 69
1007
TSR 73
1008
TSR 76
1009
TSR 76

1011
TSR 34
1012
TSR 38
1013
TSR 47
1014
TSR 53
1015
TSR 60
1016
TSR 66
1017
TSR 72
1018
TSR 75
1019
TSR 77

1021
TSR 35
1022
TSR 25
1023
TSR 29
1024
TSR 39
1025
TSR 47
1026
TSR 53
1027
TSR 61
1028
TSR 68
1029
TSR 71

1111
TSR 50
1112
TSR 56
1113
TSR 61
1114
TSR 66
1115
TSR 70
1116
TSR 73
1117
TSR 75
1118
TSR 77
1119
TSR 78

1121
TSR 61
1122
TSR 64
1123
TSR 67
1124
TSR 70
1125
TSR 73
1126
TSR 76
1127
TSR 75
1128
TSR 78
1129
TSR 78

1131
TSR 45
1132
TSR 31
1133
TSR 39
1134
TSR 48
1135
TSR 55
1136
TSR 68
1137
TSR 68
1138
TSR 72
1139
TSR 77

1141
TSR 51
1142
TSR 38
1143
TSR 43
1144
TSR 53
1145
TSR 62
1146
TSR 65
1147
TSR 74
1148
TSR 73
1149
TSR 78

1151
TSR 58
1152
TSR 62
1153
TSR 65
1154
TSR 69
1155
TSR 72
1156
TSR 75
1157
TSR 76
1158
TSR 77
1159
TSR 78

1161
TSR 61
1162
TSR 63
1163
TSR 67
1164
TSR 70
1165
TSR 71
1166
TSR 75
1167
TSR 77
1168
TSR 77
1169
TSR 78

0601
TSR 36
0602
TSR 39
0603
TSR 44
0604
TSR 50
0605
TSR 55
0606
TSR 61
0607
TSR 67
0608
TSR 71
0609
TSR 73

0591
TSR 33
0592
TSR 37
0593
TSR 34
0594
TSR 44
0595
TSR 50
0596
TSR 56
0597
TSR 64
0598
TSR 71
0599
TSR 70

0581
TSR 40
0582
TSR 31
0583
TSR 46
0584
TSR 50
0585
TSR 59
0586
TSR 65
0587
TSR 69
0588
TSR 71
0589
TSR 72

Kolory Baumit Life Shine 725L Sensual 726L  

Pino 704L Quercus 705L  Wenge 719L Merbau 707L Castagno 708L

Salice 764L Tectona 765L Iroko 768LPalisandro 766L Mogano 767LNoce 762L  Kempas 763L

Solid 729L Impulse 727L Gentle 728L Fresh 731L Casual 732L 

Ebano 761L Ontano 760L 

Kolory drewna

Mystic 730L 

Placid 733L Faith 734L Cosy 735L

Baumit Glitter
Gold 771G Silver 773G SilverFine 774G Rainbow 775G 

Baumit Metallic

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Bronze 755M Azurit 756M Rubin 754M 

Baumit MosaikTop – Natural Line

M 337 Montblanc M 338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky M 343 Etna M 344 VesuviusM 342 Everest

      Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.
Przedstawione próbki kolorów/wzorów mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.
Uwaga: Jednorodność koloru i tekstury może być tylko gwarantowana w ramach jednej partii produkcyjnej.

Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine – Essential Line (Grupa M)
M 301 Albaron M 302 Monviso M 303 Matterhorn M 304 Denali M 305 Victoria M 307 BistraM 306 Parnass M 312 Cook M 313 AthosM 308 Kope

M 314 Ararat M 315 Rodna M 316 Kosh M 317 El Capitan M 318 Rax M 326 TriglavM 325 Bellavista M 328 Durano M 329 CristalloM 327 Rushmore

M 330 Elbrus M 331 Nemrut

Baumit MosaikSuperfine (Grupa S)
S 101 S 102 S 103 S 104 S 105 S 107S 106 S 109 S 110S 108

S 111 S 112 S 201 S 202 S 203 S 301S 204 S 303 S 304S 302

S 401 S 402 S 403 S 404 S 501 S 503S 502 S 701 S 702S 504

S 703 S 704 S 801 S 802 S 804 S 901S 804 S 903 S 904S 902

W1201  MineralWhiteW1200  StarWhite W1203  ChampagneWhiteW1202   CottonWhite W1205 IvoryWhiteW1204 LaceWhite

Baumit Shades of White

W1207 AntiqueWhiteW1206 OpalWhite W1209 MagnoliaWhiteW1208 CeramicWhite W1211 IceWhiteW1210 ShadowWhite
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Zwykła elewacja po kilku latach Baumit Nanopor po kilku latach

Lata doświadczeń oraz najnowsze osiągnięcia 
technologiczne pozwoliły firmie Baumit na 
opracowanie wysokiej jakości produktów 
Baumit Nanopor. Są nimi: gotowy do użycia 
tynk NanoporTop oraz farba elewacyjna 
NanoporColor. Niepowtarzalne właściwości 
samoczyszczące umożliwiają zachowanie 
czystości elewacji przez wiele lat. Powodują 
usunięcie brudu osiadającego na powierzchni 
elewacji podczas wiatru lub deszczu. 

Efekt Nanopor
Na warstwie zwykłego tynku, kropla wody 
przybiera półkulistą postać i zatrzymuje 
się. Efekt samoczyszczenia jest rezultatem 
działania hydrofilowej, nanoporowej powłoki, 
która powstaje na świeżo nałożonym tynku 
Baumit NanoporTop.

Piękno, które trwa
Kropla wody naniesiona na powierzchnię 
Baumit NanoporTop traci napięcie 
powierzchniowe. Wilgoć jest wchłaniana 
przez górną warstwę hydrofilową. Podczas 
parowania wilgoci luźno zalegające cząsteczki 
brudu są usuwane z powierzchni, dzięki 
czemu elewacja jest sucha, czysta  
i estetyczna.

   nanokrystaliczna powierzchnia
   naturalny efekt samooczyszczania
   oddychający

Powierzchnia Baumit NanoporTop  
jest mikroskopowo gładka, co utrudnia  
zaleganie cząsteczek brudu

ok. 0.2 mm
Przy takim powiększeniu widać, że powierzchnia zwy-
kłej elewacji jest o wiele bardziej szorstka,  
przez co brud łatwiej się na niej osadza

ok. 0.2 mm

STANDARDOWY TYNK BAUMIT NANOPOR

Self-cleaning Effect
Baumit NanoporTop & NanoporColor

Powierzchnia tynku  
StarTop cechuje się  
strukturą podobną  
do koralowca

Drypor Effect
   szybkie wysychanie elewacji
   wysoka odporność na zabrudzenia
   łatwa aplikacja

Dzięki zastosowaniu unikalnego wypełniacza 
funkcjonalnego, Baumit StarTop i Baumit 
StarColor zostały wyposażone w wyjątkowe 
właściwości zwiększające ich odporność  
na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

Wielofunkcyjny efekt wysychania
Aktywny system zarządzania wodą opadową 
na powierzchni składa się z dwóch elementów. 
Z jednej strony specjalna, odpychająca wodę 
powierzchnia zapobiega osadzaniu się wody  
w trakcie deszczu na elewacji. Krople wody 
łatwo spływają, zmywając luźne cząstki brudu, 
dzięki czemu pełnią funkcję czyszczącą. 

Chłonna powierzchnia
Z drugiej strony, chłonące wilgoć właściwości 
Baumit StarTop i StarColor utrzymują 

powierzchnię w stanie suchym nawet 
w krytycznych warunkach pogodowych, 
np. podczas długotrwałego zamglenia czy 
rosy. Innowacyjna struktura powierzchni 
rozprzestrzenia pozostałe krople lub rosę, 
tworząc cieniutką warstwę wody wchłanianą 
powierzchniowo przez tynk lub farbę. Pozwala 
to utrzymać suchą powierzchnię fasady,  
a słońce i wiatr pomagają szybko odprowadzić 
zgromadzoną wilgoć.
 
Długotrwały efekt
Nowa, funkcjonalna powłoka zapewnia dłuższą 
ochronę przed zanieczyszczeniem brudem, 
grzybami – pleśniami i glonami, przedłużając 
żywotność, estetykę i jakość koloru na elewacji. 
Wszystko to w połączeniu z doskonałymi 
właściwościami w zakresie obróbki.POWIĘKSZENIE MIKROSKOPOWE

Widok powierzchni tynku  
Baumit StarTop pod mikroskopem

Baumit StarTop & StarColor

PORADA EKSPERTA

Dostępny także  
w 12 wyselekcjonowanych  
odcieniach z palety
„Shades of White”!
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0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 04910361 0371

0571 0581 0591 0601 0611 0621 0631 0671 0681 06910501 0511 0521 0561

0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 08610701 0711 0721 0731 0741

0981 0991 1001 1011 1021 10310871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. 
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów 
Baumit

odpowiedzialnego za nagrzewanie, wynikające 
ze specyficznego składu materiałowego 
konkretnego koloru farby lub tynku.

Ze wzornika i nie tylko 
Wszystkie kolory z wzornika Baumit Life 
mogą być stosowane na ocieplanej elewacji 
budynków bez ograniczeń, nawet jeśli 
ich współczynnik HBW jest niski. Pozwala 
na to ich poziom akumulacji energii 
cieplnej, co wyrażone zostało za każdym 
razem współczynnikiem TSR. Natomiast 
kolory tynków i farb pochodzące spoza 
wzornika Baumit Life muszą być traktowane 
indywidualnie poprzez przygotowanie próbki  
i określenie poziomu współczynnika TSR.

Chłodne kolory dla intensywnej fasady
Technologia Cool Pigment jest stosowana 
przy wymagających tego ciemnych 
odcieniach tynków i farb z palety kolorów 
Baumit Life przeznaczonych na elewacje. 
Cool Pigment odbija dużą część energii 
słonecznej, odpowiedzialnej za nagrzewanie 
i redukuje temperaturę na powierzchni ściany. 
Chroni to ocieplenie przed uszkodzeniem. 

TSR vs. BRV (HBW) 
Znany i dotychczas podawany w kartach 
technicznych produktów współczynnik odbicia 
światła (HBW) jest obecnie zastępowany 
współczynnikiem odbicia całkowitej energii 
słonecznej (TSR). Dzieje się tak ponieważ 
HBW opisuje tylko widoczną część odbitego 
spektrum światła słonecznego, podczas gdy 
TSR opisuje zdolność elewacji do odbijania 
promieniowania słonecznego w całkowitym 
spektrum długości fal świetlnych. Stąd 
TSR lepiej i dokładniej określa zdolności 
powierzchni do odbijania promieniowania 

Allure Effect

Obecnie popularne są bardzo intensywne 
odcienie. Dotychczas połączenie estetyki 
budynku z wysokim zapotrzebowaniem 
na wydajność energetyczną i trwałość 
stanowiło niemałe wyzwanie dla Właścicieli, 
Projektantów i Wykonawców budynków. 

Farby i powierzchnie
Właściciele i Projektanci budynków, którzy 

   największa gama kolorów
   pozwala uzyskać intensywną  
tonację kolorów

   technologia Cool Pigment

pragnęli uzyskać wyraziste kolory elewacji, 
dotychczas nie mieli wielkiego wyboru 
w zakresie kolorów, głównie z powodu 
blaknięcia i nagrzewania się ciemniejszych 
odcieni w słońcu. Teraz nie stanowi  
to problemu dzięki niepowtarzalnemu 
składowi produktów Baumit PuraTop 
i PuraColor! Dają one nieograniczone 
możliwości w zakresie stosowania 
palety Baumit Life, nawet w najbardziej 
intensywnych tonacjach. Tynk i farba Pura 
dostępne są w aż 852 kolorach z palety 
Baumit Life, w tym jako jedyne w odcieniach 
intensywnych zakończonych cyfrą  
1 (poglądowo prezentujemy je poniżej). 

94 INTENSYWNE ODCIENIE KOLORÓW 

Baumit PuraTop & PuraColor

Cool Pigments
  włącza ciemne kolory do systemu ETICS
  zredukowana temperatura powierzchni
   bezpieczeństwo w połączeniu  

z najwyższą jakością

ALLURE

EFFECT

TECHNOLOGIA COOL PIGMENT

PE
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A 
GA

M
A KOLORÓW       INTENSYW

NOŚĆ KOLORÓW

BEZ COOL PIGMENT

Powierzchnie bez chłodnych pigmentów Cool Pigment
1  Pigmenty standardowe
2  Światło słoneczne (widmo światła)
3   Nieodbite światło słoneczne rozproszone jako 

ciepło wewnątrz ściany

Z COOL PIGMENT

Powierzchnie z chłodnymi pigmentami Cool Pigment
1  CoolPigment
2  Pigmenty standardowe
3  Światło słoneczne (widmo światła)
4  Odbite światło słoneczne
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Pierwsza pomoc dla fasady
Naprawa elewacji

   wysoka elastyczność
   mostkowanie pęknięć
   wysoka moc krycia

wane struktury tynku. W tym przypadku tynk 
nakłada się na grubość ziarna i zaciera pacą.
Ruchy pacy przesuwają kamyki nad 
podłożem, tworząc rowki. Przesuwając go  
w różnych kierunkach – okrągłym, poziomym, 
pionowym lub mieszanym – można wpływać 
na teksturę rowkowaną. Im precyzyjniejszy 
ruch, tym równiejsza staje się tekstura. Jeśli 
kilka osób wykonuje prace na tej samej 
fasadzie, ważne jest uzgodnienie kierunku 
ruchu w celu uniknięcia różnie wyglądających 
faktur na jednej ścianie.

precyzyjnych ilości marmuru o określonych 
rozmiarach ziarna (1,5 mm, 2 mm i 3 mm). 
Tak zwane „ziarno prowadzące” stanowi 
podstawę równej powierzchni. Tynk ten 
wykorzystuje szorstkie, nierówne ziarno 
strukturalne. Nakłada się go na grubość ziarna 
i wciera pacą. Ziarna strukturalne rozkładają 
się równomiernie i dają gładką, równą 
powierzchnię. Dodatkowo, jest najłatwiejszy 
do zastosowania, ponieważ ruch pacą może 
wpłynąć do pewnego stopnia na teksturę. 

Struktury rowkowane (kornik)
Nadwymiarowe ziarna w mieszaninie piasku 
określają całkowitą grubość i głębokość 
rowków w warstwie tynku. W zależności od 
zastosowanej techniki, uzyskuje się okrągłą, 
podłużną lub poprzeczną strukturę tynku.
Dzięki zastosowaniu nadwymiarowych 
kamyczków, bardzo łatwo jest stworzyć rowko- 

Baumit zaleca minimalną wielkość ziarna  
2 mm. Zalety są oczywiste – im grubsza elewa-
cja, tym lepiej chroni budynek przed wpływami 
środowiska. Większe rozmiary ziaren, takie  
jak 2 mm lub 3 mm, zwiększają grubość war-
stwy, a tym samym trwałość elewacji.

PORADA EKSPERTA

Czas, w którym tynk służył jako podłoże do 
malowania lub tapetowania już dawno minął. 
Dzisiejsi Właściciele budynków, Architekci  
i Projektanci kładą większy nacisk na wizualny 
aspekt środowiska życia i pracy. Struktura, 
rodzaj i kolor powinny być zgodne z ogólnym 
stylem życia.

Prawie wszystko jest możliwe: drobne 
ziarna tworzą delikatny charakter, a grubsze 
ziarna zapewniają pewien rustykalny urok 
– w każdym przypadku w połączeniu  
z kreatywną kolorystyką.

Faktura drapana (baranek)
Faktura drapana jest tworzona przy użyciu 

Klasyczne struktury
Baumit SilikonTop, SilikatTop & GranoporTop

R 2 R 3

POWIERZCHNIE DODAJĄ CHARAKTERU

K 2.0 K 1.5 K 3.0

BAUMIT
PORADA

   większy rozmiar ziarna zapewnia  
wysoką trwałość

  faktury drapane i rowkowe
   odpowiedź na najśmielsze  

oczekiwania projektow
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ELEWACJA 
PO UŻYCIU 
PODKŁADU

WYPEŁNIAJĄCEGO
RYSY

ELEWACJA 
PO NAŁOŻENIU 
FARBY BAUMIT

ELEWACJA 
Z PĘKNIĘCIAMI 

MNIEJSZYMI NIŻ 
0,5 MM

Baumit FillPrimer

Baumit NanoporColor
lub Baumit StarColor

Zbyt ciemny kolor elewacji (np. bez 
zastosowanej technologii Cool Pigment) 
prowadzi do nadmiernego nagrzewania ścian 
i powstawania 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 wzmocniony 
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.

Sprawdzić czy wielkość (grubość) rys/spękań
na elewacji nie przekracza 0,5 mm

Nabrać podkład wypełniający rysy
odsączając jego nadmiar

Nanieść farbę na elewację
za pomocą wałka (lub natryskowo)

NAPRAWA MIKROSPĘKAŃ WYPRAWY DEKORACYJNEJ
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Przykładowe struktury z wykorzystaniem Baumit CreativTop

Struktury kreatywne
Baumit CreativTop

NIEKOŃCZĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCI

Indywidualny wygląd fasady to nie tylko kolor. Myśl kreatywnie i zatroszcz się  
o wykończenie elewacji za pomocą dowolnego tynku Baumit CreativTop – gotowego  
do użycia tynku silikonowego, który daje całkowitą swobodę projektowania. 

Różne tekstury zapewniają grę cienia i światła na tej samej powierzchni i nadają 
budynkom głębię, która zmienia się subtelnie z dnia na dzień i z sezonu na sezon.

■  nieograniczone możliwości projektowania  
■  szeroka gama indywidualnych struktur
■  gwarancja unikalnych powierzchni
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Skuteczna kreatywność
Niezależnie od tego, czy są to elementy 
nanoszone pacą, techniki czesania, 
szczotkowania czy ryflowania, grube lub gładkie 
– możesz je teraz wykonać dzięki tynkom 
Baumit CreativTop. Wybierz odpowiedni kolor    
i strukturę do ścian zewnętrznych.
Wszechstronny i łatwy w użyciu tynk Baumit 
CreativTop jest dostępny w prawie każdym 
kolorze z palety Baumit Life, która zapewnia 
nieskończone kreatywne kombinacje.  
Uwolnij swoją wyobraźnię!
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MAX TREND

VARIO

SILK

FINE

PEARL

PORADA EKSPERTA

Dostępny także  
w 12 wyselekcjonowanych  
odcieniach z palety
„Shades of White”!
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Technika szczotkowania

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 betonu architektonicznego

Efekt piaskowca
Wzór 4
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt piaskowca

Efekt cegły formowanej
Wzór 10
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt cegły formowanej

Efekt tynku o strukturze granitu

Efekt betonu zacieranego
Wzór 8
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt betonu zacieranego

Efekt tynku o strukturze marmuru

Efekt tynku drobnoziarnistego
Wzór 3
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt tynku drobnoziarnistego

Efekt cegły rustykalnej

Technika ryfl owania
Wzór 1
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Technika ryflowana

Technika czesania
Wzór 5
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt tynku drobnoziarnistego
Wzór 3
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Technika czesania

Technika szczotkowania

Efekt gładki metaliczny
Wzór 2
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt gładki metaliczny

Efekt trawertynu
Wzór 6
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Efekt trawertynu

Efekt tynku o strukturze starej miedzi

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

Efekt tynku o strukturze drewna
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Baumit CreativTop

Krótkie podsumowanie
Minimalistyczne szare bryły są charakte-  
rystyczne przede wszystkim dla 
budynków użyteczności publicznej, a do 
niedawna także dla bloków mieszkalnych 
wybudowanych z prefabrykatów. W bardziej 
kameralnych inwestycjach możemy sobie 
pozwolić na więcej fantazji i kolorów. 
Szczególnie efektowne rezultaty można 
uzyskać dzięki produktom Baumit: tynkom 
zewnętrznym i farbom Premium. Rozpiętość 
gamy Baumit Life stanowi aktualnie 
najbogatszą ofertę kolorystyczną w Europie.

Gładka fasada

Baumit CreativTop oferuje nieograniczone 
możliwości projektowania fasad. Ale oprócz 
wyszukanych faktur i kolorów, zawsze występuje 
potrzeba czystej opcji: gładkiej fasady.

Gładkie fasady świętują obecnie powrót  
w blasku chwały – w najprawdziwszym 
tego słowa znaczeniu – w architekturze 
międzynarodowej. Oczywiście w południowej 
i wschodniej Europie taka opcja zawsze 
stanowiła standardowe rozwiązanie.  
A to dlatego, że na tych obszarach najchęt-
niej stosowanym materiałem są tynki, 
podczas gdy cement był preferowany na 
północy i zachodzie. Co więcej, wszystkie 
style architektoniczne zawsze rozwijały się 
od projektów wewnętrznych do zewnętrznych. 
Oznacza to, że obecnie wszelkie możliwości 
projektowania wnętrz w stylu „fine” można  
też zastosować do elewacji.
Właśnie dlatego Baumit wprowadził na rynek 
trzy produkty, które znakomicie nadają się do 
stworzenia gładkiej fasady: CreativTop Vario, 
CreativTop Pearl oraz CreativTop Silk.

Gładka fasada na systemie ETICS
Oczywiście można również zastosować 
gładką fasadę na systemie ociepleń ETICS. 
Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, 
potrzebujesz trochę przestrzeni i wiedzy.
Prace należy rozpocząć od czystej powłoki 
bazowej, na którą należy nakleić płyty 

  perfekcyjnie gładka powierzchnia  
  czystość i nowoczesność
  dwa piękne sposoby

BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL & SILK

Baumit  
CreativTop Silk  

z Baumit  
Metallic Gold

Baumit 
CreativTop Pearl  
z Baumit 
Metallic Titan

izolacyjne ETICS. Do tego celu idealnie 
nadaje się zaprawa Baumit StarContact 
White. Następnie wykonać warstwę zbrojącą, 
zatapiając siatkę StarTex w warstwie 
zaprawy StarContact White. Nie ma potrzeby 
stosowania podkładu – wystarczy jako warstwę 
bazową nałożyć CreativTop Vario, a następnie 
wykończyć go jednym z dwóch wariantów 
CreativTop Pearl lub CreativTop Silk. 
Aby nadać wyjątkowy efekt wykończenia, 
polecamy zastosowanie powłoki Baumit 
Metallic, Glitter lub Lasur.

Wspaniała gładkość
Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów  
i użyć różnych produktów:  

Opcja 1 z CreativTop Pearl 
Opcja 2 z CreativTop Silk

■    Baumit CreativTop Pearl jest szybszą 
opcją. Produkt ten stosuje się na podkład 
pod tynk i rozprowadza jego cienką 
warstwę. W efekcie powstaje elegancka 
elewacja z perłową fakturą, która jest 
dostępna w kilkuset kolorach. 

■    Baumit CreativTop Silk to drugi wariant, 
który wymaga nieco więcej technicznych 
umiejętności, a proces składa się  
z kilku różnych kroków. Po nałożeniu 
Baumit CreativTop Vario jako podkładu 
pod tynk, należy dodać dwie warstwy 
Baumit  CreativTop Silk. Możesz również 
poprawić strukturę powierzchni poprzez 
szlifowanie. Efektem pracy będzie pięknie 
lśniąca i gładka fasada. 

 
Do kreatywnych projektów kolorystycznych 
polecamy Baumit StarColor – dostępną  
w kolorach Life – lub Baumit Metallic, Glitter 
lub Lasur.

Prawidłowa aplikacja
Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować 
podłoże. Jako pierwszą warstwę zastosuj 
Baumit CreativTop Vario. Po całkowitym 
wyschnięciu, nałóż jedną warstwę wybranej 
warstwy wierzchniej, używając Baumit 
CreativTop Pearl lub Baumit CreativTop Silk. 

Produkty Vario, Pearl i Silk 
różnią się pod względem 
wielkości ziarna:

■   Baumit CreativTop Vario: 
1.5 mm

■   Baumit CreativTop Pearl: 
0.5 mm

■    Baumit CreativTop Silk: 
0.1–0.2 mm

CREATIV TOP VARIO, PEARL & SILK
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Klasyczny wygląd
Baumit Design – Lasur

Niezależnie od tego, czy jest to 
dziewiętnastowieczny dom, budynek 
z okresu rewolucji przemysłowej, czy 
gospodarstwo wiejskie sprzed stu lat, każdy 
obiekt zabytkowy wymaga odpowiedniego 
zaprojektowania elewacji. Niemniej jednak 
charakter współczesnych domów również 
można odpowiednio podkreślić poprzez 
elegancko zaprojektowany wygląd ścian 
zewnętrznych. Wszędzie, gdzie potrzebny 
jest stylowy wygląd, powłoka dekoracyjna 
Baumit Lasur może być właściwym wyborem.
Lasur to gotowa powłoka, przeznaczona 
do zdobienia elewacji. Dzięki matowej 
powierzchni, powłoka szczególnie nadaje 

  matowy 
  indywidualny wygląd powłoki
  doskonały efekt na powierzchni

się do przywracania właściwego wyglądu 
starych powierzchni, a także  
do tworzenia harmonijnych elewacji  
w nowym budownictwie. Za jej pomocą 
można także nadać budynkowi 
charakterystyczny śródziemnomorski 
klimat. Idealnie sprawdza się przy 
tworzeniu elewacji o niekonwencjonalnym, 
indywidualnym stylu. 

Stosowanie
Zależnie od projektu, przed malowaniem 
powłoką Baumit Lasur, powierzchnię 
należy pokryć farbą, tynkiem lub zaprawą 
wyrównującą. Następnie należy nałożyć 
jedną do trzech warstw powłoki Baumit 
Lasur – zależnie od projektu. Aplikację 
wykonuje się narzędziami odpowiednimi  
dla danej techniki np. pędzlem, gąbką 
naturalną lub szmatką.

BAUMIT LASUR

Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L

Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L  Gentle728L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735 L

BAUMIT LASUR - NOWE WZORY DREWNIANE

Pino 704L Quercus 705L Merbau 707L Castagno 708L Wenge 719L Ontano 760L Ebano 761L

Odpowiednie podłoża
■    Oczyszczone tynki cementowe  

i cementowo-wapienne
■    Beton i inne powierzchnie mineralne 
■    Farby i tynki mineralne i silikatowe dobrze 

trzymające się podłoża
■    Farby i tynki dyspersyjne dobrze trzymające 

się podłoża
■    Farby i tynki silikonowe dobrze  

trzymające się podłoża

Noce 762L Kempas 763L Salice 764L Tectona 765L Palisandro 766L Mogano 767L Iroko 768L
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BAUMIT GLITTER

 SilverFine 774G Rainbow 775G

Wyróżniaj się
Baumit Desgin – Glitter

Piękna architektury nie należy ukrywać. Kto 
pragnie nadać swojej elewacji szczególny 
charakter, może sięgnąć po Baumit Glitter. 
Elewacja połyskuje naturalnym światłem 
i wita świat eleganckim lśnieniem bez 
nadmiernej ostentacji. To najlepszy sposób, 
aby ekspresywnie zaprezentować 
indywidualny gust. 
Baumit Lasur, Metallic i Glitter pozwalają 
uzyskać na elewacji wyjątkowe efekty. 
20 modnych i przyciągających uwagę kolorów, 
elegancki, metaliczny połysk, blask i iskrzący 
błysk otwierają nowe wymiary w projektowaniu 
elewacji oraz pozwalają wyrazić kreatywność, 
niepowtarzalność i wyobraźnię.

  efekt połyskującego słońca
  dekoracyjny i wyjątkowy
  subtelny i luksusowy

Stosowanie
Baumit Glitter nakłada się mechanicznie, 
za pomocą odpowiedniego rozpylacza (np. 
pistoletem do farb z lejkiem i dyszą 4 mm). 
Podczas natryskiwania Baumit Glitter 
należy utrzymywać stałe tempo ruchu i stałą 
odległość między pistoletem a malowaną 
powierzchnią. Baumit Glitter to produkt gotowy 
do użytku i nie wymaga dodawania wody.
 
Odpowiednie podłoża
■    Oczyszczone tynki cementowe  

i cementowo-wapienne
■     Farby i tynki mineralne i silikatowe  

o dużej przyczepności do podłoża
■    Farby i tynki dyspersyjne o dużej 

przyczepności do podłoża
■      Farby i tynki silikonowe o dużej 

przyczepności do podłoża

Gold 771G Silver 773G

BAUMIT METALLIC

Nowoczesne elewacje muszą posiadać 
efektowny wygląd. Projekty, w których 
wykorzystano Baumit Metallic przyciągają 
uwagę, wywołując jednocześnie przyjemne 
wrażenia estetyczne.
Swoboda w wyborze kolorów sprzyja 
kreatywności, a dostępne odcienie doskonale 
do siebie pasują i łatwo się ze sobą łączą. 
Dodatkową zaletą powłoki jest wysoka 
odporność na wodę.
Metallic to bardzo wytrzymała powłoka  
o wysokiej zawartości pigmentów 
metalicznych. Nanosi się ją za pomocą 
wałka z owczej wełny lub natrysku. Elewacja 
przyciąga wzrok bez względu na to, czy jej 

powierzchnia jest gładka, czy posiada fakturę.
Dostępna w efektownych kolorach: Tytan, 
Platyna, Szafir, Szmaragd, Złoto, Rubin, Brąz 
i Azuryt.

Stosowanie
Aby lepiej wydobyć barwę, podłoże powinno 
się najpierw pomalować białą farbą Baumit 
GranoporColor lub SilikonColor. Po upływie 
12 godzin należy nałożyć dwie warstwy 
Baumit Metallic za pomocą wałka z owczej 
wełny (długość włosia właściwa dla podłoża 

Efekty specjalne
Baumit Design – Metallic

  elegancki połysk
  do podkreślania detali
  efekt powierzchni metalicznych

Titan 746M  Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M   Rubin 754M  Bronze 755M Azurit  756M

i sposobu nanoszenia) lub natryskiem 
(sprężarka z pistoletem).

Odpowiednie podłoża
■    Oczyszczone tynki cementowe  

i cementowo-wapienne
■    Farby i tynki mineralne i silikatowe  

dobrze trzymające się podłoża
■    Farby i tynki dyspersyjne dobrze  

trzymające się podłoża
■    Farby i tynki silikonowe dobrze  

trzymające się podłoża

W
YP

RA
W

Y W
IE

RZ
CH

NI
E



Baumit. Pomysły z przyszłością.52 53

Cokół elewacji narażony jest na szczególnie 
trudne warunki – musi wytrzymywać 
zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne 
i działanie wody deszczowej. Baumit 
MosaikTop jest idealną powłoką, którą można 
zastosować na cokół.

Różnobarwny tynk kamienny MosaikTop  
w szczególności nadaje się na powierzchnie 
ścienne, podlegające dużym odkształceniom 

M 302 MonvisoM 301 Albaron M 304 DenaliM 303 Matterhorn M 306 Parnass •M 305 Victoria

M 308 KopeM 307 Bistra M 313 AthosM 312 Cook M 315 RodnaM 314 Ararat •

M 317 El Capitan •M 316 Kosh M 325 BellavistaM 318 Rax M 327 RushmoreM 326 Triglav

Wszystkie przedstawione tutaj próbki kolorów 
służą jako wizualna orientacja dla wybranego 
produktu. Niewielkie odchylenia między 
przedstawionymi tu kolorami, wzorami kolorów, 
folderami kolorów, naturalnymi wzorami 
i dostarczonymi materiałami są możliwe 
w związku z produkcją i nie mogą  
być reklamowane. Jednolitość koloru i faktury 
może być zagwarantowana tylko dla tej samej 
partii produkcyjnej.M 329 CristalloM 328 Durano M 331 Nemrut •M 330 Elbrus

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

MOSAIK – NATURAL LINE

M 337 Montblanc M 339 CastleM338 Olympus M 340 Babia

M 341 Rocky M 343 Etna •M 342 Everest • M 344 Vesuvius •

mechanicznym. Posiada silne właściwości 
hydrofobowe i paroprzepuszczalne.

Produkt nadaje się do użytku nie tylko na 
powierzchniach zewnętrznych, ale także 
do stosowania we wnętrzach. 30 różnych 
kolorów zapewnia szerokie spektrum 
możliwości indywidualnej stylizacji.

Mosaik Natural Line
Linia Mosaik Natural Line, składająca się  
z 8 ekskluzywnych kombinacji kamieni, 
zawiera nowy naturalny surowiec, płatki 
kamienne, zapewniający niepowtarzalny, 
naturalny i autentyczny wygląd kamienia, 
który nadaje elewacjom szczególnie 
wykwintny wygląd. Jednocześnie 
zachowane zostały sprawdzone właściwości 
Baumit MosaikTop, takie jak: doskonała 
hydrofobowość, trwałość i duża odporność.

Linia Baumit Natural to nie tylko wysoka 
trwałość i długa wytrzymałość, ale także 
możliwość wprowadzenia na elewację 
naturalnych akcentów. Wybór kamieni sięga 
od różnie marmurkowanych i barwionych 
kamieni granitowych po wygląd piaskowca. 

Mosaik Essential Line
Klasyczna linia Mosaik Essential Line składa 
się z najbardziej popularnych 22 kolorów. 
Wszystkie są kolorowymi tynkami kamiennymi. 
Kolorowy piasek kwarcowy, z którego wykonane 
są Baumit MosaikTop, jest szczególnie 
wytrzymały i trwały. Dzięki temu Baumit 
MosaikTop jest idealną powłoką końcową  
dla silnie obciążonych powierzchni cokołów.

   barwiony i powlekany piasek kwarcowy
  efekt różnokolorowych kamyczków
    wysoka odporność na uszkodzenia

Piękna ochrona
Baumit MosaikTop

• Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.
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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.

• Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.
  * Kolor gruntu Baumit UniPrimer (wg kolorystyki Baumit Life) zalecany do stosowania w przypadku silnie kontrastowych podłoży, ze względu na możliwość prześwitywania.

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty 
MosaikSuperfine oferowany jest 
w dwóch grupach kolorystycznych. Grupę M 
stanowi kolekcja 22 klasycznych kompozycji 
odpowiadająca wzorom tynku MosaikTop.  
Grupa S to 40 wariantów unikalnych 
połączeń odcieni drobnych kamyczków, 
które umożliwiają nadanie powierzchniom 
oryginalnego efektu np. granitu, piaskowca, 
bazaltu, gnejsu czy trawertynu. Część kolorów 
zawiera w sobie dodatek miki, która rozświetla 
i nadaje jej szlachetnego wykończenia. 

Doskonale komponuje się na elewacji 
w połączeniu z tynkiem strukturalnym, 
tworząc oryginalne i przyciągające uwagę 
powierzchnie.
 
Tynk doskonale sprawdzi się także na 
ścianach wewnętrznych budynku w tym 
np. na korytarzach czy klatkach schodowych, 
które podczas codziennej eksploatacji często 
ulegają uszkodzeniom mechanicznym czy 
zabrudzeniu.

Stosowanie
Przed użyciem Baumit MosaikSuperfine 
należy dokładnie wymieszać zawartość 
pojemnika przy pomocy mieszadła 
wolnoobrotowego. Następnie tynk 
MosaikSuperfine nakłada się za pomocą 
nierdzewnej kielni warstwą równą podwójnej 

0188* 0157*0177*0892* 0234*

0893*

0883* 0892*0892* 0883*

0892*

0882*

0017* 0884*

0874* 0875*

0897*

0894*0894*

0393*

0927* 0* 0873* 0893*

0157*

0333*

0016* 0899* 0883*

0976*

0885*

0892*

0016* 0017* 0885* 0895*

Efekt kamienia
Baumit MosaikSuperfine

  drobnoziarnisty
  wysoce odporny na uszkodzenia
  trwały na lata

grubości ziarna i wygładza w stanie 
mokrym zawsze w tym samym kierunku. 
Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, 
bez przerywania pracy. W celu regulacji 
konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie 
niewielkiej ilości czystej wody.

Odpowiednie podłoża
■     Podłoża mineralne
■     Zacierane tynki wapienno-cementowe  

i cementowe
■     Tynki gipsowe
■     Beton

MOSAIKSUPERFINE – GRUPA S

S 101                          S 102                          S 103                          S 104                          S 105 

S 106 ●                        S 107 ●                        S 108 ●                        S 109 ●                        S 110 ●

S 111 ●                        S 112 ●                        S 201                          S 202                          S 203 

S 204 ●                        S 301                          S 302                          S 303 ●                        S 304 ●

S 401                          S 402                          S 403                          S 404 ●                        S 501

S 502                          S 503                          S 504 ●                        S 701                          S 702

S 703                          S 704 ●                        S 801                          S 802                          S 803

S 804 ●                         S 901                          S 902                          S 903                          S 904
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KOMPONENTY Strony 76‒79SYSTEMY Strony 58‒75

Dobre samopoczucie i zdrowy klimat w pomieszczeniu 
– oto cechy, dzięki którym budynek staje się domem. 
Najistotniejszym warunkiem stworzenia przyjemnego środowiska 
jest wybór właściwej izolacji termicznej. Pomoże ona w uzyskaniu 
komfortowej temperatury pokojowej w pomieszczeniu. 
W tym celu Baumit stworzył szeroką gamę systemów, które 
przeznaczone są zarówno do izolacji domów jednorodzinnych,  
jak również do renowacji elewacji wieżowców. Wszystkie 
komponenty systemu spełniają potrzeby podłoża i gwarantują 
uzyskanie pożądanych cech.

Dobre samopoczucie i zdrowy klimat w pomieszczeniu: oto cechy, dzięki którym budynek staje się 
domem. Najistotniejszym warunkiem stworzenia przyjemnego środowiska jest wybór właściwej izolacji 
termicznej. Pomoże to zachować komfortową, pokojową temperaturę w pomieszczeniu, niezależnie
od pory dnia i pory roku.

Wysokiej jakości izolacja cieplna Baumit powinna przylegać do 
podłoża przez lata, a nawet dziesięciolecia. Aby osiągnąć ten cel, 
ważne jest, by wybrać odpowiednią zaprawę klejowo-szpachlową, 
która będzie doskonale dopasowana zarówno do materiału 
izolacyjnego, jak i podłoża. Baumit oferuje odpowiednią zaprawę 
klejowo-szpachlową do każdego zastosowania i wszelkich 
wymagań, a także szeroką gamę akcesoriów, które doskonale 
uzupełniają złożony system izolacji termicznej (ETICS).

■ Dogodny klimat wewnątrz pomieszczeń przez cały rok 
■ Oszczędność kosztów w trakcie budowy nowego domu
■ Stałe obniżenie kosztów ogrzewania   
■ Ochrona ścian przed pękaniem i zawilgoceniem
■     Ochrona budynku przed występowaniem  

mostków termicznych
■ Redukcja poziomu dwutlenku węgla 
■ Życie przyjazne środowisku 
■ Swoboda wzornictwa i nieograniczona kreatywność 

            Ciepło w zimie,
    chłód w lecie! 

Systemy ociepleń Baumit
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1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej
2 lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia

STARSYSTEM RESOLUTION 
(najlepsza termoizolacyjność)

STARSYSTEM 
(grafi towy)

STARSYSTEM 
(do niskich temperatur)

STARSYSTEM POWER 
(wysoka odporność na uszkodzenia)

  ■ najwyższy poziom izolacji termicznej

  ■ najmniejsza grubość ocieplenia

  ■ naturalny efekt samoczyszczenia

  ■ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie

  ■ redukuje grubość ocieplenia

  ■ szybkoschnąca powierzchnia wysoce
    odporna na zabrudzenia

  ■ ocieplenie w niskich temp. (powyżej 0°C)

 ■  szybka odporność na wysoką wilgotność

 ■  bezpieczeństwo i oszczędność czasu 

  ■ najwyższa odporność na uszkodzenia użytkowe

  ■ wzmocnienie strefy cokołowej

  ■ szeroki wybór kolorystyki i struktur

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

Budynki wymagające mniejszej grubości 
termoizolacji lub lepszego doświetlenia. Ocieplanie budynków w czasie niskich temperatur. Elewacje zagrożone uszkodzeniami mechanicznymi 

(np. na terenie szkół, placów zabaw itp.).
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych StarContact White lub NivoFix StarContact White lub NivoFix StarContact Speed StarContact White + NivoFix

Materiał 
termoizolacyjny ResolutionTherm StarTherm1 ProTherm1 ProTherm1

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

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca StarContact White StarContact White StarContact Speed + kotwa montażowa PowerFlex

Gruntowanie niewymagane niewymagane niewymagane —

Wyprawa wierzchnia NanoporTop StarTop SilikonTop + SpeedTop SilikonTop

Numer oceny 
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)

Ko
rz

yś
ci

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

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

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

 – bezpieczeństwo i oszczędność czasu

 – ochrona elewacji przed uszkodzeniem 
 – łatwość wyboru kolorystyki i struktur 

wyprawy wierzchniej w postaci tynku

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 ocieplenia 
umożliwiającego zachowanie ciągłości prac, 
nawet w warunkach łagodnej zimy

 – możliwość projektowania ociepleń odpornych na 
uszkodzenia, z wyprawą wierzchnią w postaci tynku
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Wyprawy wierzchnie StarTop, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)

NanoporTop, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial) StellaporTop + SpeedTop, GranoporTop + SpeedTop PuraTop, GranoporTop, MosaikTop, 

MosaikSuperfi ne, CreativTop

Farby elewacyjne
na Classico Special

NanoporColor, StarColor, SilikonColor, 
SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, SilikonColor, 
SilikatColor, GranoporColor

Powłoki dekoracyjne Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter

SW I

1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej
2 lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia

STARSYSTEM RESOLUTION 
(najlepsza termoizolacyjność)

STARSYSTEM 
(grafi towy)

STARSYSTEM 
(do niskich temperatur)

STARSYSTEM POWER 
(wysoka odporność na uszkodzenia)

  ■ najwyższy poziom izolacji termicznej

  ■ najmniejsza grubość ocieplenia

  ■ naturalny efekt samoczyszczenia

  ■ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie

  ■ redukuje grubość ocieplenia

  ■ szybkoschnąca powierzchnia wysoce
    odporna na zabrudzenia

  ■ ocieplenie w niskich temp. (powyżej 0°C)

 ■  szybka odporność na wysoką wilgotność

 ■  bezpieczeństwo i oszczędność czasu 

  ■ najwyższa odporność na uszkodzenia użytkowe

  ■ wzmocnienie strefy cokołowej

  ■ szeroki wybór kolorystyki i struktur

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

Budynki wymagające mniejszej grubości 
termoizolacji lub lepszego doświetlenia. Ocieplanie budynków w czasie niskich temperatur. Elewacje zagrożone uszkodzeniami mechanicznymi 

(np. na terenie szkół, placów zabaw itp.).

Sk
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych StarContact White lub NivoFix StarContact White lub NivoFix StarContact Speed StarContact White + NivoFix

Materiał 
termoizolacyjny ResolutionTherm StarTherm1 ProTherm1 ProTherm1

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

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca StarContact White StarContact White StarContact Speed + kotwa montażowa PowerFlex

Gruntowanie niewymagane niewymagane niewymagane —

Wyprawa wierzchnia NanoporTop StarTop SilikonTop + SpeedTop SilikonTop

Numer oceny 
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)

Ko
rz

yś
ci

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

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

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

 – bezpieczeństwo i oszczędność czasu

 – ochrona elewacji przed uszkodzeniem 
 – łatwość wyboru kolorystyki i struktur 

wyprawy wierzchniej w postaci tynku

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 ocieplenia 
umożliwiającego zachowanie ciągłości prac, 
nawet w warunkach łagodnej zimy

 – możliwość projektowania ociepleń odpornych na 
uszkodzenia, z wyprawą wierzchnią w postaci tynku
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Wyprawy wierzchnie StarTop, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)

NanoporTop, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial) StellaporTop + SpeedTop, GranoporTop + SpeedTop PuraTop, GranoporTop, MosaikTop, 

MosaikSuperfi ne, CreativTop

Farby elewacyjne
na Classico Special

NanoporColor, StarColor, SilikonColor, 
SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, SilikonColor, 
SilikatColor, GranoporColor

Powłoki dekoracyjne Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter
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PROSYSTEM 
(na styropianie)

PROSYSTEM
(na wełnie)

RENO 
(ocieplenie na ocieplenie)

CERAMICSYSTEM
(z okładziną z płytek ceramicznych)

 ■  europejski standard jakości ocieplenia

 ■ uniwersalny i praktyczny

  ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie

  ■ 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

Przeznaczenie Uniwersalny – ocieplenie na wszystkie 
klasyczne podłoża mineralne.

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.

Sk
ła

do
w

e 
sy

st
em

u

Klejenie płyt 
termoizolacyjnych ProContact ProContact ProContact ProContact

Materiał 
termoizolacyjny ProTherm1 wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1  lub wełna mineralna lamelowa

Zbrojenie i mocowanie StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne StarTex Grob + łączniki mechaniczne

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca ProContact ProContact ProContact ProContact

Gruntowanie UniPrimer UniPrimer UniPrimer —

Wyprawa wierzchnia SilikonTop SilikatTop SilikonTop CeramicFix lub FlexTop; gładkie okładziny: Ceramic 
S lub szorstkie okładziny: Ceramic F

Numer oceny 
technicznej ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) ICiMB-KOT-2019/0056 (Baumit Reno) ETA - 20/0246 (Baumit CeramicSystem EPS i MW)

Ko
rz

yś
ci

Inwestor
 – europejski standard jakości 
 – oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację

 – 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

Architekt
 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania z wykorzystaniem 

niepalnego systemu ociepleń

 – 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 okładzin 
ceramicznych i z kamienia naturalnego 

 – brak potrzeby projektowania metalowego rusztu
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Wyprawy wierzchnie
NanoporTop, StarTop, PuraTop, StellaporTop, 

SilikatTop, GranoporTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)

NanoporTop, StarTop, PuraTop, SilikonTop, 
StellaporTop, SilikatTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 

CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)
StellaporTop, GranoporTop, CreativTop, 

Classico Special (EdelPutz Spezial)

Farby elewacyjne 
na Classico Special

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

Powłoki dekoracyjne Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter

 

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych Baumit

PWP

1 lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej

PROSYSTEM 
(na styropianie)

PROSYSTEM
(na wełnie)

RENO 
(ocieplenie na ocieplenie)

CERAMICSYSTEM
(z okładziną z płytek ceramicznych)

 ■  europejski standard jakości ocieplenia

 ■ uniwersalny i praktyczny

  ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie

  ■ 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

Przeznaczenie Uniwersalny – ocieplenie na wszystkie 
klasyczne podłoża mineralne.

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.

Sk
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Klejenie płyt 
termoizolacyjnych ProContact ProContact ProContact ProContact

Materiał 
termoizolacyjny ProTherm1 wełna mineralna ProTherm1 ProTherm1  lub wełna mineralna lamelowa

Zbrojenie i mocowanie StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne StarTex + łączniki mechaniczne StarTex Grob + łączniki mechaniczne

Warstwa szpachlowa 
i zbrojąca ProContact ProContact ProContact ProContact

Gruntowanie UniPrimer UniPrimer UniPrimer —

Wyprawa wierzchnia SilikonTop SilikatTop SilikonTop CeramicFix lub FlexTop; gładkie okładziny: Ceramic 
S lub szorstkie okładziny: Ceramic F

Numer oceny 
technicznej ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) ETA – 16/0911 (Baumit ProSystem) ICiMB-KOT-2019/0056 (Baumit Reno) ETA - 20/0246 (Baumit CeramicSystem EPS i MW)

Ko
rz

yś
ci

Inwestor
 – europejski standard jakości 
 – oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację

 – 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

Architekt
 – europejski standard jakości 
 – możliwość projektowania z wykorzystaniem 

niepalnego systemu ociepleń

 – 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 okładzin 
ceramicznych i z kamienia naturalnego 

 – brak potrzeby projektowania metalowego rusztu
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Wyprawy wierzchnie
NanoporTop, StarTop, PuraTop, StellaporTop, 

SilikatTop, GranoporTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 
CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)

NanoporTop, StarTop, PuraTop, SilikonTop, 
StellaporTop, SilikatTop, MosaikTop, MosaikSuperfi ne, 

CreativTop, Classico Special (EdelPutz Spezial)
StellaporTop, GranoporTop, CreativTop, 

Classico Special (EdelPutz Spezial)

Farby elewacyjne 
na Classico Special

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

NanoporColor, StarColor, PuraColor, 
SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

Powłoki dekoracyjne Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter Metallic, Lasur, Finish, Glitter
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ELEMENTY SYSTEMU

WIĘCEJ PRZESTRZENI DO ŻYCIA

Przykład
130 m2

powierzchni 
użytkowej

Przykład
134 m2 powierzchni 

użytkowej

Z płytą izolacyjną 
elewacji Baumit 
Resolution zyskujesz 
więcej powierzchni 
użytkowej!

+ 8 m2
+ 4 m2

Nowy system izolacji termicznej Baumit 
StarSystem Resolution jest najwydajniejszym 
systemem ETICS firmy Baumit. Płyta 
Baumit ResolutionTherm oferuje doskonałą 
izolację cieplną ścian budynków. Znakomite 
parametry izolacyjne to zasługa płyty 
z rdzeniem ze sztywnej piany fenolowej, która 
osiąga niemal dwukrotnie lepsze wyniki niż 
powszechnie stosowany biały styropian. 

Więcej przestrzeni do życia
 najwyższy poziom izolacji termicznej

  najmniejsza grubość ocieplenia

  najbardziej zaawansowany technicznie

Baumit StarSystem Resolution

■  najniższa wartość współczynnika  
przewodności cieplnej λ = 0,022 W/mK

■ 30% lepsza izolacja
■ cienka izolacja 
■  możliwość łączenia z innymi  

systemami Baumit ETICS

KORZYŚCI

Baumit StarContact white 
Biała, wzmocniona zaprawa  
klejowo - szpachlowa

Baumit StarTherm Resolution 
Termoizolacyjna płyta fenolowa

 Baumit StarTop 
Tynk silikonowy Premium

Baumit UniPrimer 
Podkład gruntujący uniwersalny 

Baumit S (STR) 
Łącznik wkręcany

Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego  

1

2

3

4

5

6

Płyta Baumit ResolutionTherm grubości 
8 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,022 W/mK pozwala uzyskać ten sam 
efekt termoizolacyjny, co warstwa styropianu 
grubości 15 cm. Osiągnięciem systemu 
Baumit StarSystem Resolution jest uzyskanie 
Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Innowacyjny surowiec
Izolacyjna płyta fasadowa Baumit 
ResolutionTherm składa się z rdzenia ze 

sztywnej piany fenolowej, pokrytej cienką 
powłoką EPS po obu stronach. Zamknięta 
struktura komórek rdzenia płyty umożliwia 
osiągnięcie wyjątkowej wartości izolacyjnej 
systemu. Korzyść to przede wszystkim 
podobna do zwykłej płyty styropianowej 
wartość izolacyjna przy prawie połowie jej 
grubości – dzięki temu system ten należy  
do najlepszych w kategorii ETICS. 

Resolution  EPS-F grey EPS-F white

8 cm 10 cm 12 cm

1*  Baumit StarSystem Resolution: 
0,022 W/mK, 6 cm

2*  tradycyjne ocieplenie na styropianie EPS: 
0,040 W/mK, 10 cm

1* 

2* 

1
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S

Wykończeniem systemu ociepleń Baumit Star jest 
tynk Baumit StarTop. Jego właściwości hydrofobowe 
powodują spływanie kropel wody, dzięki czemu po 
deszczowej pogodzie powierzchnia elewacji szybciej 
wysycha. Jednocześnie właściwości hydrofilowe 
tynku (porowata struktura) umożliwiają szybkie 
rozprzestrzenianie się wilgoci na powierzchni elewacji, 
co ułatwia jej odparowanie. Połączenie tych dwóch 
funkcji – szybkiego wysychania oraz skraplania się 
wody – sprawia, że powierzchnia elewacji jest niemalże 
całkowicie odporna na zabrudzenia.
Tynk Baumit StarTop jest bardziej elastyczny  
i łatwiejszy w aplikacji, cechuje się jednolitą, łatwą  
do uzyskania strukturą. 

■  bardzo niska wartość współczynnika 
przewodności cieplnej λ = 0,031 W/mK

■ wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
■  minerały zapewniające doskonałą 

ognioodporność   
■ gwarancja bezpieczeństwa dla pokoleń 
■ system posiada aprobatę techniczną ETA 

KORZYŚCI

ELEMENTY SYSTEMU

Baumit StarContact white 
Biała, wzmocniona zaprawa  
klejowo - szpachlowa

Baumit StarTherm
Elewacyjna, grafitowa  
płyta styropianowa 

 Baumit StarTop 
Tynk silikonowy Premium

Baumit StarTrack 
Kotwa montażowa

Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego  

1

2
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4

5

Najwyższą oszczędność wydatków na 
ogrzewanie i klimatyzację wśród systemów 
ociepleń na bazie płyt styropianowych 
gwarantuje Baumit StarSystem oparty na 
płytach grafitowych Baumit StarTherm. 
Dodatek grafitu wspomaga pochłanianie 
promieniowania cieplnego przez materiał,  
co wpływa na większą izolacyjność termiczną. 
Dzięki temu można zastosować cieńszą 
warstwę ocieplenia niż standardowa. 
Stosując szary styropian o grubości 12 cm 
i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,031 W/mK, można uzyskać ten sam efekt 
izolacyjny, co przy użyciu białego styropianu  
o grubości 15 cm i λ=0,040 W/mK. 

Najważniejszym elementem całego spójnego 
systemu jest zaprawa klejowo-szpachlowa 
Baumit StarContact White. 
Jej ulepszona receptura oraz modelowe 
właściwości hydrofobowe sprawiają, że 
zaprawa należy do nowej generacji produktów 
niewymagających gruntowania, co znacznie 
obniża koszt oraz oszczędza czas wykonania 
elewacji. Ponadto zawartość włókien 
polipropylenowych zwiększa odporność 
warstwy szpachlowej na uderzenia  
i powstawanie rys skurczowych, co gwarantuje 
trwałość całego układu. Niedocenianym, lecz 
bardzo istotnym parametrem jest uziarnienie 

zapraw. Odpowiednio dobrana wielkość ziarna 
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
wysokiej trwałości i udarności systemu 
ociepleń, ponieważ determinuje odpowiednią 
grubość warstwy zbrojącej w systemie 
ociepleń i zapewnia należyte zatopienie 
siatki z włókna szklanego. Ponadto właściwa 
struktura powierzchni warstwy zbrojącej, 
dzięki delikatnej chropowatości, ułatwia 
aplikację i zapewnia lepszą przyczepność 
tynku strukturalnego. Przeznaczenie zaprawy 
klejowo-szpachlowej Baumit StarContact 
White jest bardzo szerokie, co wskazuje na jej 
wielofunkcyjność. Rekomendowana jest ona 
do mocowania wymagających grafitowych  
płyt styropianowych (np. Baumit StarTherm) 
oraz do wykonywania warstwy zbrojącej.

Efektywny energetycznie
   najlepsza izolacyjność systemu  
na styropianie

   redukuje grubość ocieplenia
   naturalny efekt samooczyszczenia

Baumit StarSystem (grafitowy)
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Najważniejszym elementem systemu Baumit 
StarSystem w wersji do niskich temperatur 
jest zaprawa Baumit StarContact Speed, 
która przeznaczona jest do mocowania róż-
nych materiałów termoizolacyjnych do pod-
łoża, jak i do wykonywania na nich warstwy 
zbrojonej. Została stworzona do stosowania 
w temperaturze od 0 do 15°C, zapewniając 
ciągłość prac na budowie w chłodne i wilgot-
ne dni, a co za tym idzie – wydłużenie sezonu 
wykonawczego o wiele tygodni. Ta wyjątkowa 
zaprawa klejowo-szpachlowa firmy Baumit 
umożliwia zatem swobodne i bezpieczne 
prowadzenie prac ociepleniowych późną 
jesienią, podczas łagodnej zimy i wczesnej 
wiosny, co daje możliwość realizacji projek-
tów związanych z ocieplaniem budynków 
niemalże przez cały rok. Ponadto, długości 
przerw technologicznych zostały skrócone 
do minimum tak, aby zakończenie realizacji 
możliwe było w jak najkrótszym czasie. Przy 
standardowym kleju przerwa technologiczna 
powinna wynosić minimum 3 dni. Receptura 
Baumit StarContact Speed została opraco-
wana w taki sposób, by nakładanie kolejnej 
warstwy ocieplenia – w zależności od pa-
nujących warunków – było możliwe już po 
24 godzinach.

Łagodna zima a izolacja
   ocieplenie w niskich temperaturach  
(powyżej 0°C)

   duża odporność na wysoką  
wilgotność

   stosowanie ze styropianem

Baumit StarSystem (do niskich temperatur)

ELEMENTY SYSTEMU

Baumit StarContact Speed 
Szybkowiążąca zaprawa
klejowo-szpachlowa

Baumit ProTherm 
Elewacyjna płyta styropianowa

 Baumit SilikonTop 
Tynk silikonowy 

Baumit SpeedTop 
Dodatek zimowy do tynków

Baumit StarTrack 
Kotwa montażowa

Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego  

1
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5

Elementy systemu
Uzupełnieniem systemu wpływającym na trwałość 
i estetyczny wygląd elewacji jest tynk Baumit SilikonTop 
o wysokiej odporności na zabrudzenia. Aplikacja tynku 
w chłodnych i wilgotnych warunkach pogodowych 
może skutkować jego spływaniem lub  przebarwianiem 
się. Zapobiega temu specjalny dodatek do tynków 
akrylowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych – 
Baumit SpeedTop. Ten specjalny środek antymrozowy, 
użyty w zakresie temperatur od 1 do 15°C i wilgotności 
względnej ≤ 85%, przyspiesza tworzenie się filmu 
ochronnego na wyprawie wierzchniej. Uodparnia zatem 
tynk na wpływ podwyższonej wilgotności (np. mgły) 
oraz wzmacnia odporność całej elewacji na wczesne 
działanie obniżonej temperatury.

■   umożliwia kontynuację 
lub rozpoczęcie prac 
ociepleniowych  
w okresie łagodnej zimy

■   zapewnia szybką ochronę 
przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi
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Innowacyjna ochrona
Sercem tego systemu jest Baumit PowerFlex – gotowa do 
użycia bezcementowa zaprawa wzmacniająca w postaci 
pasty. Szczególnie wysokiej jakości spoiwa w połą- 
czeniu z bardzo elastycznymi włóknami aramidowymi 
i dokładnie dozowanymi wypełniaczami sprawiają, że 
Baumit PowerSystem zapewnia najlepszą ochronę przed 
uderzeniami w przypadku izolacji termicznej. 
Baumit PowerSystem jest idealny do zastosowania  
z izolacją Baumit StarTherm oraz wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest większa odporność. Baumit PowerSystem 
oznacza wyjątkową wytrzymałość! 

Odporność na uszkodzenia
Baumit StarSystem Power

Ostatnie obserwacje wskazują, że 
częstotliwość występowania trudnych 
warunków pogodowych w ostatnich latach 
wzrosła. W związku z tym nie chodzi już 
tylko o idealną izolację termiczną, ale na 
pierwszy plan wysunęły się takie kwestie, jak 
ochrona przed uderzeniami i ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi.

Twarde i elastyczne jednocześnie
Jednak taka tarcza ochronna działa 
tylko wtedy, gdy jest jednocześnie 
twarda i elastyczna. Na tym polega 
tajemnica Baumit PowerSystem. 
Twardość i elastyczność systemu jest 
idealnie zrównoważona, co jest korzystne 
dla elewacji. W szczególności nowoczesna 
architektura, bez występów dachowych, 
naraża elewacje na wysokie naprężenia. 
Ponadto, gdy ocieplenia termiczne 
wykonywane są przy użyciu grubych warstw 
izolacyjnych, ochrona elewacji jest znacznie 
zmniejszona przez zredukowane występy 
dachowe. W obu tych przypadkach  
Baumit PowerSystem zapewnia  
niezawodne rozwiązanie.

Mocne fasady na wysokie obciążenia
Istnieje wiele możliwości ochrony elewacji 
– od prostych środków po zaawansowane 
technologicznie materiały budowlane.

Baumit PowerSystem należy do tej drugiej 
kategorii. Skuteczną ochronę fasady uzyskuje 
się dzięki bardzo elastycznej, mocnej tarczy, 
w której osadzona jest siatka z włókna 
szklanego. Na wierzchu nakładany jest 
wysokiej jakości tynk elewacyjny Baumit, 
który, oprócz atrakcyjnego wyglądu, chroni 
przed wilgocią również warstwy pod spodem.
 
Najlepsze ubezpieczenie
Czy wiesz, że klasa odporności fasady na 
gradobicie może mieć bezpośredni wpływ 
na składkę ubezpieczeniową? Stosowanie 
idealnie dopasowanych produktów daje 
podwójną lub nawet potrójną korzyść, gdyż 
zapewniają one ochronę przed uderzeniami, 
warunkami atmosferycznymi i ciepłem.
Ponieważ szkodom lepiej zapobiegać, 
niż je naprawiać, Baumit po raz kolejny 
wysuwa się w tej dziedzinie na prowadzenie, 
dzięki niezawodnemu systemowi – Baumit 
PowerSystem.

■ bardzo skuteczna ochrona przed uderzeniami
■   całoroczna ochrona przed  

czynnikami atmosferycznymi  
■ izolacja termiczna i sprężystość w jednym
■ odporność na ekstremalne warunki pogodowe
■   odpowiedni do wysokich naprężeń 

mechanicznych

KORZYŚCI

   najwyższa odporność  
na uszkodzenia użytkowe 

   wzmocnienie strefy cokołowej
   szeroki wybór kolorystyki i struktur

ELEMENTY SYSTEMU

Baumit StarContact White 
Biała, wzmocniona zaprawa 
klejowo-szpachlowa

Baumit ProTherm
Elewacyjna płyta styropianowa

 Baumit StarTop 
Tynk silikonowy Premium

Baumit PowerFlex
Dyspersyjna masa szpachlowa 

Baumit StarTrack 
Kotwa montażowa

Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego 
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 europejski standard jakości ocieplenia 

  uniwersalny i praktyczny

  pewne i sprawdzone rozwiązanie

System dla profesjonalistów
Baumit ProSystem (na styropianie)

Europejski standard jakości 
Uniwersalnym, praktycznym, a zarazem 
pewnym rozwiązaniem, gwarantującym 
skuteczną oraz długoletnią oszczędność 
energii jest system ociepleń Baumit 
ProSystem z wyprawą wierzchnią w postaci 
tynku. Sprawdza się w różnych 
okolicznościach – zarówno przy ocieplaniu 
nowych obiektów jedno- i wielorodzinnych  
czy tych o charakterze niemieszkalnym,  
jak również przy termorenowacjach.

Trwała „zbroja” 
Rdzeniem systemu jest elewacyjna płyta 
styropianowa Baumit ProTherm lub wełna 
mineralna, a ich trwałe, stabilne mocowanie  
i solidne zbrojenie zapewnia zaprawa klejowo-
szpachlowa Baumit ProContact. Jej specjalnie 
dobrane uziarnienie determinuje grubość 
warstwy zbrojącej w systemach ociepleń 
i gwarantuje właściwe zatopienie siatki 
z włókna szklanego– Baumit StarTex,  
co skutkuje trwałością i wyższą udarnością 
całego systemu. Dzięki swojej chropowatości 
wynikającej z odpowiednio dobranych 
grubości kruszyw zapewnia ona także lepszą 
przyczepność tynków strukturalnych 
do warstwy zbrojącej.

Baumit ProContact 
Zaprawa  
klejowo-szpachlowa

Baumit  
ProTherm 
Elewacyjna płyta 
styropianowa

Baumit SilikonTop 
Tynk silikonowy 

Baumit UniPrimer 
Podkład gruntujący 
uniwersalny 

Baumit StarTrack 
Kotwa montażowa

Baumit StarTex
Siatka z włókna 
szklanego  
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ELEMENTY SYSTEMU
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 europejski standard jakości ocieplenia

  mineralny – wysokoparoprzepuszczalny

  najwyższa odporność przeciwpożarowa

Doskonały na budynki wysokie
Baumit ProSystem (na wełnie)

Niepalność systemu  
Przy ocieplaniu budynków wysokich 
szczególnie istotne stają się parametry 
niepalności całego systemu. Doskonałym 
rozwiązaniem jest tutaj system ociepleń 
Baumit ProSystem w wariancie z wełną  
mineralną, zapewnia bowiem najwyższą 
odporność pożarową (niepalność),  
co rekomenduje go do zastosowania także 
na wysokości większej niż 25 m.

Piękne wykończenie  
Dodatkowym wzmocnieniem układu, 
wpływającym na trwałość, a przy tym 
ostateczny wygląd elewacji jest tynk 
silikonowy Baumit SilikonTop, wyposażony  
w standardową ochronę przed zanie-
czyszczeniami bądź Baumit StarTop, który 
dzięki funkcji szybkiego wysychania sprawia, 
że powierzchnia elewacji jest niemalże 
całkowicie odporna na zabrudzenia  
i skutecznie chroniona przed algami  
czy grzybami – pleśniami. Z kolei w wariancie 
systemu z wełną mineralną wyprawę 
wierzchnią stanowi tynk silikatowy Baumit 
SilikatTop lub tynk mineralny Classico 
Special. Rolę podkładu pod tynk dekoracyjny 
pełni natomiast Baumit UniPrimer.

Baumit ProContact 
Zaprawa klejowo-
szpachlowa

Baumit 
StarTherm 
Mineral 
Płyty lamelowe  
z wełny mineralnej

Baumit 
SilikatTop 
Tynk silikatowy

Baumit UniPrimer 
Podkład gruntujący 
uniwersalny

Baumit S (STR) 
Łącznik wkręcany

Baumit StarTex
Siatka z włókna 
szklanego  
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ELEMENTY SYSTEMU

Baumit ProTherm 
Elewacyjna płyta styropianowa

Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego

Baumit SilikonTop 
Tynk silikonowy

Baumit UniPrimer
Podkład gruntujący uniwersalny 

Baumit  S (STR) 
Łącznik wkręcany

Baumit ProContact
Zaprawa klejowo-szpachlowa 
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Docieplanie ocieplenia
Baumit Reno (ocieplenie na ocieplenie)

Redukcja strat ciepła 
W przeciętnym gospodarstwie domowym 
ogrzewanie pochłania do 80% zużywanej 
energii. W dobie stale rosnących rachunków 
konieczne staje się zatem szukanie 
skutecznych sposobów na oszczędzanie.  
Jak powszechnie wiadomo, nadmierną  
utratę ciepła z budynku można znacząco 
zminimalizować poprzez jego termo-
modernizację. Pierwsze systemy ociepleń 
stosowane na polskim rynku bazowały 
na styropianie o grubości 5–6 cm. Dziś 
standardem są grubości 12– 15 cm,  
a zaostrzające się z roku na rok wytyczne UE 
jeszcze bardziej zwiększają wymaganą grubość. 

Docieplić ocieplenie 
Zwiększenie wartości termoizolacyjności ścian 
można dokonać na dwa sposoby: pierwszym 
jest zdemontowanie istniejącego ocieplenia  
i montaż nowego, drugim zaś dołożenie 
dodatkowej warstwy izolacji cieplnej wraz  
z wykończeniem. Choć ta druga opcja wydaje 
się prostsza i tańsza należy pamiętać, że nie 
zawsze jest możliwa do wprowadzenia w życie. 
Stosowanie docieplenia na istniejące 
ocieplenie jest możliwe wyłącznie po 
pozytywnej ocenie nośności i stabilności 
zarówno podłoża, jak i istniejącej izolacji 
poprzez dokonanie tzw. odkrywki.

   brak kosztów usuwania istniejącego 
ocieplenia

  dodatkowe ocieplenie budynku

  odnowienie elewacji

■  zmniejszenie kosztów ogrzewania
■  poprawa klimatu wewnątrz pomieszczeń
■  odświeżenie wyglądu elewacji

KORZYŚCI
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Nowy wymiar projektowania
Projektowanie wyglądu fasady nabiera 
współcześnie nowego wymiaru. Czasy kiedy 
kolor był właściwie jedynym środkiem wyrazu 
minęły bezpowrotnie. Dziś ściany zewnętrze 
mogą indywidualnie oddziaływać także  
strukturami powierzchni, co wyzwala  
w Architektach i Inwestorach coraz to  
nowe pokłady kreatywności. 

Wykończenie elewacji
Ogromne pole do popisu w zakresie kre-
owania niecodziennych efektów na elewacji 
stwarza tynk modelowany. Można go barwić 
w szerokiej palecie kolorów i łączyć kreatyw-
nie ze sobą oraz różnymi strukturami. Efekt 
wałkowania, zacierania, szlamowania a nawet 
deski, kamienia czy cegły – to tylko niektó-
re faktury, jakie można uzyskać z użyciem 
Baumit CreativTop. Są jednak sytuacje, kiedy 
wymagane jest wykończenie systemu ociepleń 
okładziną kamienną czy płytką klinkierową 
lub ceramiczną. W takiej sytuacji doskonałym 
rozwiązaniem jest system ociepleń Baumit 
Ceramic, który umożliwia to przy zachowaniu 
aprobaty technicznej na cały system.

System ETICS z płytką
   oryginalny wygląd muru  
z klinkieru lub kamienia

   odporność na uderzenia  
i uszkodzenia

   zachowana ciągłość  
ocieplenia ETICS

Baumit CeramicSystem (z okładziną z płytek ceramicznych lub kamienia)

■  szeroka gama okładzin
■  mniejsze ryzyko pobrudzenia
■  polepszona izolacja akustyczna

KORZYŚCI

Baumit CeramicFix lub FlexTop 
Wysokoelastyczna zaprawa  
klejowa do płytek

Płytki klinkierowe

Baumit Ceramic S
Zaprawa do fugowania gładkich, 
nienasiąkliwych płytek elewacyjnych

Baumit Ceramic F
Zaprawa do fugowania szorstkich, 
chłonnych płytek elewacyjnych

Baumit ProContact 
Zaprawa klejowo-szpachlowa

ELEMENTY SYSTEMU
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Baumit StarTex Grob
Siatka z włókna szklanego

Baumit  S (STR)
Łącznik wkręcany

Baumit ProTherm 
Elewacyjna płyta styropianowa
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW 

STARTRACK ORANGE

STARTRACK BLUE

Zobacz Cennik Baumit, strona 40

  oszczędność energii, czasu i kosztów
   jeden system dla wszystkich  
grubości izolacji

 pewność w mocowaniu

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). 

StarTrack — kotwy montażowe
Baumit Komponenty

Schemat rozmieszczenia kotew  
Baumit StarTrack
Baumit StarTrack należy umieszczać 
maksymalnie w odstępach 
40 × 40 cm na powierzchni ściany oraz 
w odległości maksymalnie 10 cm od 
listwy startowej i krawędzi budynku. 
System Baumit StarTrack powinien być 
stosowany wyłącznie z zaprawą klejową 
Baumit  StarContact White lub ProContact.

STARTRACK RED

OFERTA BAUMIT STARTRACK I ŁĄCZNIKÓW

Systemy  
mocowań  
Baumit StarTrack

Głębokość 
kotwy  
w mm

A B C D E

Beton  
standar-

dowy

Mur  
standar-

dowy

Mury 
wydrążone 
i perforo-

wane

Beton  
lekki Gazobeton

Baumit  
StarTrack Orange ≥ 40

Baumit  
StarTrack Red ≥ 40  

Baumit  
StarTrack Blue ≥ 40

Baumit S (STR) ≥ 25
(≥ 0)

Baumit N (NTK) ≥ 40

 

Kotwy Baumit StarTrack umieszcza się w przygotowanym otworze  
i mocuje poprzez wbijanie trzpienia

Kotwy Baumit StarTrack rozmieszcza się w odstępach wynoszących 
maksymalnie 40 x 40 cm

Łącznik wbijany 
Baumit N (NTK)

Łącznik wkręcany 
Baumit S (STR)

Narzędzie montażowe  
do łączników Baumit S (STR)

1
0

4
0

40

10

mur nośny

stary tynk 

Baumit StarTrack Orange

system ociepleń  
z płytą styropianową

mur nośny

stary tynk

Baumit StarTrack Red

system ociepleń  
z płytą styropianową

beton

Baumit StarTrack Blue

system ociepleń z płytą  
styropianową

 ■ na ściany ze starym tynkiem
 ■ bezpośrednio na podłoże ścienne
 ■ łatwa i bezpieczna obróbka

 ■ na ściany ze starym tynkiem
 ■ bezpośrednio na podłoże ścienne
 ■ łatwa i bezpieczna obróbka

 ■ bezpośrednio na podłoże ścienne
 ■ łatwa i bezpieczna obróbka
 ■ na ściany w nowym budownictwie
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Zobacz Cennik Baumit, strona 44–45
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  elementy systemu
  perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  wszechstronna ochrona domu

Systemy ociepleniowe łączą się z różnorodnymi, 
innymi elementami oraz materiałami: oknami 
wykonanymi z drewna, tworzyw sztucznych 
i aluminium, poręczami, które muszą być 
zakotwione w podłożu, drewnianymi okapami  

Akcesoria
Elementy Baumit

FUNKCJA W SYSTEMIE

i wieloma innymi. Połączenia między 
wszystkimi tymi elementami trzeba chronić 
przed naprężeniami, a także trudnymi 
warunkami – np. padającym deszczem, 
owadami i ruchami podłoża.
 
Dobrze zaprojektowane  
i solidnie zaizolowane
Aby uwzględnić wszystkie szczegóły występu-
jące przy montażu ocieplenia, dobrze jest  
jak najdokładniej zaplanować prace przed  
ich rozpoczęciem.

Należy z wyprzedzeniem ustalić, które części 
budynku wymagają specjalnych profili, 
zapewniających optymalną ochronę przed 
czynnikami zewnętrznymi i możliwością 
powstania mostków termicznych.

Mostków można uniknąć, jeżeli spoiny  
w miejscach krytycznych wykona się z właści-
wych produktów. Szczelne i bezpieczne spoiny 
zapewniają optymalną izolację i uniemożli-
wiają przedostanie się wodzie deszczowej, 
światłu słonecznemu i owadom.

Profil cokołowy Baumit 
Podstawa – fundament systemu ociepleń. Listwa startowa 
izolacji termicznej Baumit to rozwiązanie zapobiegające 
powstawaniu mostków termicznych, przeznaczone do 
wszystkich rodzajów podłoża i materiałów izolacyjnych,  
do stosowania na dolnej krawędzi ocieplenia elewacji lub 
jako podstawa we wnękach. Listwa startowa z siatką z włókna 
szklanego Baumit stosowana jest jako uzupełnienie  
do ociepleń o dowolnej grubości.

Profil przyokienny Baumit 
Okno – deszcz nie ma szans. Odporny nawet na ulewny  
i zacinający deszcz, elastyczny profil łączący do okien Baumit 
wytrzymuje ruch w szerokim zakresie we wszystkich kierunkach. 
Elastyczna konstrukcja pasuje do wszystkich rodzajów i grubości 
materiałów ociepleniowych, a także do większości typów okien. 
Profil łączący do okien Baumit zapewnia najlepszą ochronę przed 
czynnikami atmosferycznymi. 

Profil do boniowania Baumit 
Odporny nawet na ulewny i zacinający deszcz, profil łączący 
do boniowania umożliwia wykonanie estetycznych, prostych 
powierzchni o dedykowanej formie, poprawiając efekt wizualny 
elewacji. Elastyczna konstrukcja w różnych rozmiarach pasuje  
do wszystkich rodzajów i grubości materiałów ociepleniowych. 

Profil narożnikowy Baumit 
Krawędzie – domy niekoniecznie muszą mieć kąty proste. Profil 
narożnikowy Baumit pasuje do tych krawędzi, które nie załamują 
się pod kątem prostym, np. kąty rozwarte okien wykuszowych.  
Za jego pomocą można też szczelnie wykończyć ościeżnice,  
aby zapobiec brudzeniu się tych elementów. Profil minimalizuje 
też ryzyko brudnych smug: krople wody skapują z przedniej 
krawędzi. Przystosowany do tynkowania kapinos zapewnia 
atrakcyjny wygląd.

Profil dylatacyjny Baumit 
Dylatacje – elastyczność jest kluczem. Profil do dylatacji 
Baumit stosuje się w pionowych dylatacjach przy 
przebudowach, rozbudowach oraz między elementami  
o różnej konstrukcji. Nierówności należą już do przeszłości: 
połączenia poziome można teraz realizować bez tworzenia 
wgłębień w elewacji dzięki profilowi do dylatacji poziomych 
Baumit. Dyskretne połączenie ukrywa przesunięcie 
poszczególnych elementów względem siebie. Taśma 
uszczelniająca, która nie tworzy widocznych połączeń, 
zabezpiecza je nawet przed silnym deszczem.
 
Podkładki montażowe Baumit 
Podkładki montażowe – inteligentna instalacja. Podkładki 
montażowe Baumit stosuje się do mocowania takich 
przedmiotów, jak skrzynki na listy i lampy. Podczas instalacji 
systemu ETICS mocuje się je przed nałożeniem warstwy 
zbrojonej. Po zakończeniu montażu można dokręcić śruby  
w podkładkach montażowych Baumit. Elementy systemu ETICS 
przenoszą obciążenia bez tworzenia mostków termicznych.

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE
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1.  System dla obiektów  
zabytkowych

2.  System dla obiektów 
o standardowych ścianach 
zewnętrznych

3.  System dla obiektów 
o ciepłochronnej konstrukcji 
ścian zewnętrznych

Wielu z nas, myśląc o budynkach, architekturze 
lub nawet domu, nie widzi fundamentów czy 
wnętrz, lecz przede wszystkim jego fasadę.  
To twarz i wizytówka całej budowli. Przez wieki 
style ewoluowały i zmieniały się dynamicznie – 
od klasycznych wzorców śródziemnomorskich, 
przez gąszcz barokowych zdobień, do 
modernistycznej oszczędności. Dziś, dzięki 
materiałom Baumit, można zadbać zarówno  
o zabytkowe elewacje, jak i nadać indywidualny 
charakter nowemu budownictwu.

■ Długotrwała ochrona elewacji
■ Niezwykle trwałe powierzchnie
■ Niezastąpione w pracach remontowych
■ Systemowe rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb
■ Redukcja kosztów ogrzewania

TYNKI ZEWNĘTRZNE Strona w Cenniku Baumit 46

Produkty Baumit są częstym wyborem ekspertów realizujących
nawet najbardziej wymagające renowacje i inwestycje 
realizowane od zera. Oferta obejmuje najwyższej jakości 
kompleksowe systemy, na które składają się podłoża, tynki 
zewnętrzne, warstwy szpachlowe i zbrojące, podkłady gruntujące, 
a w końcu wyprawa wierzchnia. O przewadze takich produktów 
jak tynki i farby elewacyjne Baumit stanowią nie tylko wysoka 
paroprzepuszczalność i szerokie spektrum zastosowań, ale  
także łatwość aplikacji.

   odpowiedni do renowacji  
obiektów zabytkowych

   wysoka paroprzepuszczalność
   wysoka jakość  
i tradycyjny wygląd

   odpowiedni na standardowe 
materiały ścienne

  paroprzepuszczalny
  łatwy w stosowaniu

   odpowiedni na ściany jedno-
warstwowe bez ocieplenia

  wysoka jakość i niezawodność
  wysoka paroprzepuszczalność

SilikatColor StarTop NanoporTop WYPRAWA 
WIERZCHNIA

– UniPrimer UniPrimer GRUNTUJĄCY

Klima multiFine RK 70 N – ProContact + StarTex SZPACHLA / 
ZBROJENIE

Klima RK 39/LL 66 Plus MPA 35 ThermoPutz TYNK
ZEWNĘTRZNY

MC 55 W/HM 50 Spritz Spritz PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

    Co chroni ściany
  zewnętrzne? 

Baumit Tynki zewnętrzne
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Program naprawy elewacji firmy Baumit 
to perfekcyjne rozwiązanie dla wszelkich 
fasad, które utraciły swój pierwotny blask. 
Nie ma znaczenia, czy chodzi o zabrudze-
nie, 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 prawi-
dłowe przygotowanie podłoża.

NAPRAWA ELEWACJI Strona 86

Renowacja budynku ma na celu odtwo-
rzenie tych fragmentów tynku lub muru, 
które są zdegradowane przez wilgoć lub 
zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jako-
ści 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 ma-
teriałów renowacyjnych. W ramach prac 
związanych z renowacją elewacji stosuje 
się przede wszystkim czyste produkty 
mineralne, takie jak tynki mineralne i wa-
pienne oraz silikatowe farby elewacyjne.

RENOWACJA Strona 88 ODBUDOWA Strona 92

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.

■ Łatwość w stosowaniu
■ Trwałość na wiele lat
■ Do murów zawilgoconych i zasolonych
■ Różnorodne zastosowania
■ Odtworzenie pierwotnej konstrukcji
■ Wzmocnienie oryginalnych elementów 

Stare elewacje 
        w nowym blasku! 

Baumit Systemy renowacyjne
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 prosto
 szybko
  trwale

Malowanie elewacji 
Jeżeli na elewacji nie ma pęknięć lub 
odprysków, należy nałożyć dwie warstwy 
farby elewacyjnej Baumit, aby przywrócić 
ścianom pierwotny blask. Do dyspozycji jest 
wiele rozwiązań. Przykładowo farba Baumit 
StarColor chroni przed brudem, podobnie
jak Baumit SilkonColor, z kolei Baumit 
SilkatColor działa hydrofilowo i aktywnie 
oddycha. Mniejsze rysy (do 0,5 mm)  
można usunąć za pomocą podkładu Baumit 
FillPrimer, a następnie wykończyć z wykorzys-
taniem systemu kolorystycznego Baumit.

Usuwanie pęknięć
Jeśli na elewacji, oprócz zwykłych oznak 
starzenia, widoczne są rysy i pęknięcia, należy 
szybko podjąć działania mające na celu 
uniknięcie ewentualnych szkód następczych. 
Im większa rysa, tym więcej wody może 
przez nią wniknąć i trwale uszkodzić materiał 
budowlany. W tym przypadku elewacja 
wymaga bardziej dogłębnej obróbki, aby móc 
ponownie w całości spełniać swoją funkcję 
zarówno po względem technicznym, jak  
i wizualnym. Baumit multiContact MC 55 W 
to właściwy wybór dla miejscowej naprawy 
pęknięć > 0,5 mm. Innowacyjna formuła tego 
produktu czyni go hydrofobowym i wysoce 
elastycznym. Stanowi on także doskonałą 
zaprawę zbrojeniową dla Baumit StarTex,  
a ponadto cechuje się białą barwą i może 
być wygładzony lub strukturyzowany. W tym 
drugim przypadku zapewnia on idealne 
podłoże dla systemu kolorów Baumit Life. 
Aby osiągnąć perfekcyją strukturę, zaleca się 
jednak ostateczne użycie tynku elewacyjnego 

strukturalnego z linii Premium Baumit  
z wcześniej wygładzonym tynkiem Baumit 

multiContact MC 55 W.  
Z kolei tynk Baumit NanoporTop 
posiada w obszarze mikroskopijnym 

gładką strukturę nanokrystaliczną. Dzięki temu 
elewacja pozostaje czysta i piękna na dłużej.

Renowacja tynku
Drobne uszkodzenia tynku, takie jak 
złuszczenia lub odłamania krawędzi na 
gzymsach i lizenach, można usunąć przez 
zastosowanie Baumit multiContact MC 55 W 
jako zaprawy wypełniającej. Produkt można 
również stosować jako gładź, co pozwala 
na uzyskanie jednolitej powierzchni do 
wykończenia za pomocą farb elewacyjnych 
Baumit. Duże uszkodzenia tynku na elewacji 
należy odpowiednio naprawić. W takich 
przypadkach zaleca się stosowanie Baumit 
multiContact MC 55 W jako masy zbrojącej  
z Baumit StarTex. Jeśli duże obszary tynku są 
uszkodzone lub nie są już nośne, należy je 
całkowicie usunąć i zastąpić nowym tynkiem. 
Z ekonomicznego punktu widzenia zaleca się 
tutaj system tynków wapiennych  
Baumit RK 39.

Elewacja to nie tylko ozdoba, ale  
i ochrona każdego budynku. Codziennie 
wystawiona jest na działanie wielu czynników 
środowiskowych, które z biegiem czasu mogą 
pozostawić na niej ślad. Od powodowanego 
przez słońce odbarwienia, przez głębokie 
pęknięcia do glonów i grzybów – pleśni – 
wiele czynników może pozbawić elewację 
pierwotnego blasku i uniemożliwić jej 
pełnienie swojej funkcji. Niezależnie  
od przyczyny, Baumit posiada system 
renowacji na każdą okazję – zaczynając  
od profesjonalnego przygotowania podłoża, 
a kończąc na ostatniej warstwie farb 
elewacyjnych lub tynków Baumit.
 
Podłoże to podstawa 
Aby zapewnić, że wierzchnia powłoka 
będzie się dobrze trzymać, podłoże musi 
być odpowiednio nośne, suche i wolne od 
pyłu oraz szronu. Przed rozpoczęciem prac 
malarskich należy więc dokonać oględzin 
podłoża i przeprowadzić niezbędne prace 
przygotowawcze, aby zapewnić odpowiednią 
jakość i trwałość prac. 

Nowy blask starych fasad 
Baumit Rewitalizacja

Nowy blask  
starych fasad!

Baumit Antisulfat
Roztwór do odsalania murów.
Gotowy do użycia, wodny roztwór do 
chemicznego wiązania szkodliwych 
soli (siarczanów i chlorków) w związki 
trudno rozpuszczalne, stosowany 
podczas renowacji murów.

ATRAKCYJNY WYBÓR

Baumit MultiPrimer
Grunt głęboko penetrujący.
Gotowy do użycia, 
paroprzepuszczalny podkład 
gruntujący do wzmacniania 
powierzchni mineralnych  
lub organicznych.

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

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.

Baumit FillPrimer
Podkład wypełniający rysy.
Gotowy do użycia, wzmocniony 
włóknami podkład gruntujący, 
wypełniający rysy.

Perfekcyjne rozwiązanie
Odpowiednie przygotowanie podłoża jest 
kluczem do uzyskania właściwego efektu 
końcowego renowacji. To, jakich preparatów 
należy użyć, zależy od stanu powierzchni. 
W związku z tym, firma Baumit opracowała 
rozwiązania dla przykładowych 4 szkód, 
jakie może ponieść elewacja wymagająca 
remontu. Od jedynie zabrudzonych, silnie 
pochłaniających wodę, przez chropowaty  
lub odpadający tynk i farbę, po glony i grzyby 
– pleśnie, a także płytkie i głębokie pęknięcia. 
Produkty Baumit do przygotowania podłoża 
gwarantują szybkie i długotrwałe rozwiązanie 
takich problemów.

Wykończenie
Po prawidłowym przygotowaniu powierzchni, 
zwykle wystarczy nałożyć dwie warstwy 
wysokiej jakości farb elewacyjnych, 
by przywrócić pierwotny, piękny wygląd. 
Zależnie od potrzeb, można zastosować 
farby Baumit NanoporColor, zapewniające 
wyjątkowy efekt samoczyszczenia, Baumit 
StarColor, tworzące wysoce hydrofobowe 
powierzchnie, uniwersalne Baumit PuraColor 
 i inne farby fasadowe Baumit. Jeżeli potrzebna 
jest dodatkowa ochrona, jako wierzchnią 
powłokę można, zamiast farb, zastosować 
tynki Baumit o wysokiej odporności. SY
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Pudrująca i zabrudzona powierzchnia 
może obniżać stabilność nowych 
powłok i spowodować odpadanie 
nałożonej na nią farby.

■    Krok 1: Oczyścić powierzchnię, 
np. z użyciem myjki ciśnieniowej.

■    Krok 2: Ustabilizować powierzchnię 
za pomocą środka Baumit 
SanovaPrimer.

STABILNOŚĆ TYNKU 2. GRZYBY – PLEŚNIE

Glony i grzyby – pleśnie 
występujące na elewacji należy 
zawsze usunąć,  
w innym przypadku dojdzie do 
porażenia innych materiałów.

■  Krok 1: Nanieść na 
zarośnięte miejsca środek 
Baumit FungoFluid.

■  Krok 2: Dokładnie umyć 
elewację.

■  Krok 3: Nanieść 
farbę (np. StarColor, 
NanoporColor, SilikonColor) 
na umytą elewację  
za pomocą wałka  
(lub natryskowo).

PRZYCZEPNOŚĆ WARSTW MALARSKICH

Przed ponownym malowaniem należy 
usunąć łuszczącą się i niestabilną 
powłokę. Powstałe w ten sposób 
nierówności w elewacji trzeba następnie 
zaszpachlować.

■    Krok 1: Usunąć uszkodzone części 
powierzchni podłoża.

■  Krok 2: Zagruntować za pomocą 
Baumit MultiPrimer.

■    Krok 3: Wzmocnić powierzchnię 
za pomocą Baumit StarContact White 
i Baumit StarTex.

Zdolność wchłaniania przez podłoże może 
się w poszczególnych miejscach znacząco 
różnić, co powoduje powstanie różnic 
w wyglądzie i przyczepności kolejnych 
powłok.

■  Aby zniwelować te różnice, należy 
zagruntować powierzchnię za pomocą 
Baumit MultiPrimer. 

CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA

Osady brudu na powierzchni 
tworzą warstwę oddzielającą 
kolejne powłoki. Przyczepność 
nowo nakładanej farby jest 
w takich sytuacjach zbyt niska. 

■  Krok 1: Powierzchnię  
należy oczyścić środkiem  
Baumit ReClean. Dzięki 
wysokiej zdolności 
czyszczącej i dużej sile 
usuwania brudu nadaje 
się on do wszystkich 
powierzchni!

■  Krok 2: Nanieść 
farbę (np. StarColor, 
NanoporColor, SilikonColor) 
na umytą elewację  
za pomocą wałka  
(lub natryskowo).

1. BRUDNA FASADA 4. PĘKNIĘCIA > 0,5 MM3. PĘKNIĘCIA < 0,5 MM

Nawet bardzo wąskie 
pęknięcia, o szerokości 
mniejszej niż 0,5 mm, mogą 
z czasem wywołać trwałe 
uszkodzenia konstrukcji 
budynku.

■  Krok 1: Na okolicę 
pęknięcia należy nanieść 
dwie warstwy środka 
Baumit SanovaPrimer.

■  Krok 2: Nanieść 
farbę (np. StarColor, 
NanoporColor, SilikonColor) 
na umytą elewację  
za pomocą wałka  
(lub natryskowo).

NAPRAWA ELEWACJIOCENA STANU TECHNICZNEGO TYNKU

Pęknięcia szersze niż 0,5 mm 
wymagają pilnego działania, 
gdyż przedostająca się 
do ich wnętrza wilgoć może 
spowodować poważne 
uszkodzenia (wymagają 
konsultacji konstruktora, 
ponieważ spękania mogą 
wynikać z pracy podłoża).

■       Krok 1: Oczyścić pęknięcia.
■    Krok 2: Wzmocnić 

powierzchnię za pomocą 
Baumit StarContact White 
i Baumit StarTex.

■    Krok 3: Na wyschniętą  
powierzchnię zaprawy 
nałożyć tynk strukturalny 
(np. NanoporTop, 
SilikonTop, StellaporTop, 
SilikatTop).
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Przygotowanie powierzchni
Baumit Rewitalizacja
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ZAWILGOCONE I ZASOLONE MURY

Wszystkie obiekty historyczne, ale także niektóre wybudowane 
stosunkowo niedawno, notują zwiększone zawilgocenie dolnych 
partii murów zewnętrznych, ale także tych wewnętrznych poniżej 
poziomu gruntu (piwnice). Pierwszym charakterystycznym objawem 
zwiększonego zawilgocenia są zniszczenia tynków, które utrzymując 
się dłużej, prowadzą do zniszczeń materiału (cegła, kamień),  
z którego zbudowane są mury. Najczęstszym powodem zawilgocenia 
jest brak izolacji przeciwwilgociowych lub ich złe wykonanie. Początek 
remontu obiektu to ograniczenie dostępu wilgoci do murów.

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

PODŁOŻE
Na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu.  

Na zewnętrzne i wewnętrzne  
ściany powyżej partii cokołowej

Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. 
Na zawilgocone i zasolone mury w stopniu średnim  

i wysokim. Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany 

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

Baumit AntiSulfat

SanovaPre (maks. 50% krycia)

Baumit AntiSulfat

SanovaPre (maks. 50% krycia)

TYNK Baumit Sanova MonoTrass

SanovaPor (zalecany dla tynków
powyżej 40 mm grubości)

Sanova SP Grano min. 10–15 mm
Sanova SP Grey P min. 10 mm

GRUNT Baumit UniPrimer Baumit UniPrimer

TYNKI DEKORACYJNE Baumit SilikonTop Baumit SilikonTop

POWŁOKI MALARSKIE Baumit SilikonColor* Baumit SilikonColor*

SYSTEM JEDNOWARSTWOWY SYSTEM DWUWARSTWOWYSYSTEMY BAUMIT WTA

SPRAWDZONE, CERTYFIKOWANE TECHNOLOGIE

System renowacyjny firmy Baumit – obejmujący szeroką paletę 
tynków, szpachli i farb pozwoli przywrócić naturalne piękno 
każdemu zabytkowemu budynkowi. Co ważne, produkty firmy 
Baumit umożliwiają przeprowadzenie renowacji zgodnie ze sztuką 
konserwatorską. Opracowane przez naszych specjalistów 
materiały do renowacji zabytków architektury, spełniają wszystkie 
wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczną Organizację  
do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

Bogata oferta produktów konserwatorskich firmy Baumit zawiera 
materiały historyczne, m.in. oparte o spoiwa wapienne i trasowe. 
Do wykonywania elementów wystroju sztukatorskiego na elewacji, 
Baumit poleca trwałe i szybkosprawne materiały. Sztandarowymi 
produktami naszej firmy są tynki renowacyjne z Certyfikatem WTA, 
niezbędne do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów, które 
można napotkać prawie we wszystkich obiektach zabytkowych.

WTA – Naukowo-Techniczna 
Organizacja do Spraw 
Ochrony i Renowacji Zabytków
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Baumit SanovaPre – obrzutka zwiększająca przyczepność tynku renowacyjnego  
do podłoża.

Baumit SanovaPor, Baumit Sanova SP Grano – tynki renowacyjne podkładowe  
wyrównujące powierzchnię, „magazynujące” szkodliwe sole.

Baumit Sanova MonoTrass, Baumit Sanova SP Grey – tynki renowacyjne nawierz- 
chniowe (jednowarstwowe), mogące występować przy niewielkich zasoleniach.

Baumit UniPrimer – podkład mineralny.

Baumit SilikatTop – tynk strukturalny.
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SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH WTA

Jak zachować wartość zabytków
Produkty do renowacji zabytków

odnawianie fasad
Zabytki historyczne
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RENOWACJA ZAWILGOCONYCH I ZASOLONYCH MURÓWWYKONANIE SYSTEMU RENOWACYJNEGO TYNKÓW WTA

Właściwości podłoża
Podłoże powinno być nośne, oczyszczone i nieprzemarznięte. Trwałość systemu renowacyjnego WTA zależy  
od odcięcia źródła zawilgocenia oraz od grubości i pojemności warstw tynków renowacyjnych  
(min. grubość tynków WTA to 20 mm). 

Przygotowanie podłoża 
Stary, zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć z powierzchni muru co najmniej 1 m powyżej widocznej 
strefy zawilgocenia/zasolenia. Spoiny wydrapać i oczyścić na głębokość min. 2 cm. Natychmiast usunąć 
z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku. Uszkodzone cegły, mające wpływ na konstrukcję, zastąpić 
nowymi. Spękania murów wymagają „szycia”. 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 SanovaPre zwiększająca przyczepność 
Zaprawę należy wymieszać ręcznie lub w mieszarce z odpowiednią ilością wody. Narzucać kielnią lub agregatem, 
pokrywając mur max. w 50% powierzchni, głównie na elementy kamienne, występujące w murach. Chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie konieczności zwilżyć, aby nie doszło do przesuszenia, objawiającego 
się piaszczeniem zaprawy 

Tynki renowacyjne podkładowe (magazynujące sole): Baumit Sanova SP Grano lub SanovaPor  
(dla tynków o grubości powyżej 4 cm) 
Podłoże, w zależności od jego rodzaju i chłonności, należy zwilżyć. Przy nakładaniu ręcznym mieszać nie dłużej 
niż 3,5 min i narzucać kielnią lub agregatem. Minimalna grubość warstwy tynku, konieczna do magazynowania 
soli, to 10 mm. W przypadku dużego zasolenia konieczne są większe grubości. Wszelkie nierówności w podłożu 
należy wypełnić tynkiem Baumit Sanova SP Grano lub Baumit SanovaPor (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 wstępnym 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 – chroniące przed nową wodą):
Baumit Sanova MonoTrass, Baumit Sanova SP Grano lub Baumit Sanova SP Grey
W zależności od chłonności zwilżyć podłoże wodą. Przy nakładaniu ręcznym mieszać nie dłużej niż 3,5 min  
i narzucać kielnią lub agregatem. Minimalna grubość warstwy tynku to 10 mm. Otynkowaną powierzchnię 
zatrzeć na ostro, nie gładzić.

Mur przed 
wykonaniem 
renowacji

Mur po 
zastosowaniu 
tynków 
renowacyjnych 
Baumit

Dostęp wody do fundamentu

Brak izolacji poziomej lub jej uszkodzenie

Przenikanie wody i soli w głąb muru

Niszczenie tynku i farby elewacyjnej

Niszczenie muru

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

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 na dużej porowatości, która 
zwiększa powierzchnię oddawania wilgoci. Duża porowatość 
materiału działa jak wieloletni kompres magazynujący szkodliwe 

sole wynoszone na powierzchnię 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 największych zniszczeń. 
W przypadku tynków renowacyjnych sole magazynowane są 
w porach materiału. Zasadę „pracy” tynków renowacyjnych 
przedstawiają poniższe rysunki.
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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.

Podczas renowacji zabytków powstałych przed połową XIX wieku nie 
spotyka się cementu jako spoiwa. Zaprawy do murowania i tynkowania 
były głównie wapienne lub z dodatkami. Cement, stosowany  
w zabytkach na szeroką skalę, przy odbudowie zniszczeń wojennych, 
w wielu obiektach przyspieszył ich degradację. Okazał się zbyt mocny, 
co doprowadziło do całkowitej destrukcji materiałów, takich jak 
cegła czy piaskowiec, występujących w wielu obiektach. Dlatego 
technologicznie i historycznie, dla zachowania substancji zabytkowych, 
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. 
Nie ma przeciwwskazań do stosowania tynków zewnętrznych  
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 powodzeniem 
w nowo budowanych obiektach.

PRACE Z UŻYCIEM PRODUKTÓW WAPIENNYCH

Materiały sztukatorskie i wapienne
Produkty do renowacji zabytków
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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. 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.

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 – –

Fuga w murach licowych (bez tynków) decyduje o trwałości całej 
konstrukcji. Trwała elewacja to szczelna elewacja, ograniczająca 
dostęp wody do konstrukcji muru. Stare mury wykonywane były 
z cegły lub kamienia, czyli materiałów zdecydowanie trwalszych 
niż obecnie. Jednak i one przez kilkadziesiąt lat lub kilka wieków  
uległy degradacji. 

Najważniejszym czynnikiem 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 wypłukiwaniem spoiwa, w okresie 
zimowym dochodzi do groźnych mechanicznych szkód mrozowych. 
Woda zamarza, przechodzi ze stanu wodnego w stały – lód zwiększa 
objętość i mechanicznie 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 wymieniać 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.

WYKONYWANIE ZAPRAW Z UŻYCIEM TRASU FUGOWANIE MURÓW LICOWYCH

PROPOZYCJE MIESZANIA ZAPRAW TRASOWYCH (OBJĘTOŚCIOWO)

Spoiwa trasowe i fugi
Produkty do renowacji zabytków
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