Baumit
Produkty do układania płytek

Wszechstronne
zastosowanie

 Kompleksowy system produktów
 Szeroki zakres zastosowań
 Sprawdzone i przetestowane rozwiązania

Pomysły z przyszłością.

Produkty do
układania
płytek

Program produktów Baumit
do układania płytek

Produkty do układania płytek
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Przykładowy układ warstw (łazienka)
1 Baumit Grund – podkład gruntujący do podłoży chłonnych
2 Baumit Proof – folia w płynie
3 Baumit Strap – taśma uszczelniająca
4 Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek/
Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek
Baumit PremiumFuge – zaprawa do spoinowania
Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy
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Linia profesjonalnych produktów Baumit do układania płytek zawiera kompleksowe
rozwiązania umożliwiające klejenie każdego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych,
klinkierowych i kamiennych, w każdym rodzaju pomieszczeń. Wysokojakościowe produkty do przygotowania podłoża, izolowania oraz fugowania możliwe są do stosowania
w budynkach nowo wznoszonych i już istniejących.

Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe do płytek

Rodzaj płytki i podłoża ma znaczenie
Płytki ceramiczne są zazwyczaj kładzione wewnątrz domu, w kuchni, łazience lub holu. Równie często wykańczane są nimi balkony i tarasy znajdujące
się na zewnątrz budynku. Miejsce układania płytek, jak również rodzaj i stan podłoża oraz wielkość i surowiec, z którego wykonane są płytki, warunkują
dopasowanie odpowiedniej zaprawy klejowej. Jeśli przyklejamy płytki wewnątrz pomieszczeń, na podłożach cementowo-wapiennych czy betonowych, można
zastosować uniwersalną zaprawę klejową. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych lub cementowych warto użyć kleju o zwiększonej przyczepności. Równie
istotne jest dopasowanie kleju do rodzaju i wielkości płytki.

Różne potrzeby – różne zaprawy klejowe
 Do przyklejania różnego rodzaju płytek ceramicznych oraz tych
z kamienia naturalnego warto wybrać elastyczną zaprawę klejową,
sklasyfikowaną jako C2TE S1, która umożliwi układanie płytek na
podłożach odkształcalnych, poddawanych podwyższonym obciążeniom
termicznym i mechanicznym.
 W przypadku klejenia płytek na zewnątrz, zaprawa musi być zarówno
mrozo-, jak i wodoodporna. Warto również wybrać klej, który będzie
elastyczny. Tego rodzaju warstwa będzie w stanie przenosić niewielkie
odkształcenia posadzki i podłoża spowodowane dużymi wahaniami
temperatury.
 Układając płytki w pomieszczeniu mokrym, np. w łazience, warto
wybrać produkty o podwyższonej przyczepności i trwałości. Klej i fuga
muszą być również wodoodporne. Wszystko po to, aby zapobiegać
trwałemu zawilgoceniu posadzki.

 Jeśli układamy płytki na ścianach, należy stosować zaprawy
o obniżonym spływie. Pozwalają one rozpocząć układanie płytek od
góry ściany, co finalnie zapewni lepszy efekt wizualny.
 Wybór płytek o dużym formacie warunkuje stosowanie odpowiedniej
zaprawy klejowej, charakteryzującej się podwyższoną wytrzymałością
na odkształcenia poprzeczne.
 Jeśli zaś decydujemy się na płytki małego i średniego formatu, o niskiej
lub standardowej nasiąkliwości, warto zastosować elastyczną zaprawę
klejową.
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Zaprawy klejowe do płytek

Zastosowanie zapraw klejowych Baumit
Produkt
▪ nadaje się
▪ ▪ szczególnie zalecany
Przeznaczenie/podłoże
do wewnątrz
na zewnątrz

▪
▪

▪
▪

▪
▪▪

▪
▪▪

▪

▪

▪
▪
▪▪
▪
▪

▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪

system ociepleń
jastrych cem. nieogrzewany
jastrych cem. ogrzewany

▪

jastrych anhydrytowy nieogrzewany
jastrych anhydrytowy ogrzewany
beton/beton lekki

▪

▪

▪

▪
▪
▪

płyta wiórowa, OSB, sklejka
powłoka malarska olejna, emulsyjna
tynk cem., tynk cem.-wap., wapienny
tynk gipsowy/bloczki gipsowe
mury ceglane

▪

stare płytki i lastryko

▪

płyty GK
uszczelnienia podpłytkowe

▪
▪
▪▪
▪
▪
▪▪
▪

▪
▪▪
▪▪

izolacje smołowo-epoksydowe

▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪

▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪▪
▪▪
▪▪
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▪▪

Pomieszczenia
łazienki, toalety, kabiny natryskowe

▪

▪

▪▪
▪
▪
▪
▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪

▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪▪
▪
▪

balkony, tarasy
powierzchnie ścian
zwiększone obciążenia mechaniczne
zwiększone obciążenia termiczne
Okładzina

▪
▪

glazura
terakota
gres wewnątrz, wym. 40 x 40 cm
gres na zewnątrz, wym. 40 x 40 cm
okładziny wielkoformatowe
kamionka/klinkier
mozaika ceramiczna
mozaika szklana
kamień naturalny

Klasyfikacja
Opis oznaczeń zapraw klejowych i do fugowania
C1 T
według
PN-EN: 12004

C1 TE
według
PN-EN: 12004

C2 TE
według
PN-EN: 12004
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Cementowa zaprawa klejowa do podłoży o normalnych wymaganiach; tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytki z powierzchni
pionowych.
Cementowa zaprawa klejowa do podłoży o normalnych wymaganiach; tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytki z powierzchni
pionowych oraz o wydłużonym czasie otwartym.
Cementowa zaprawa do stosowania w warunkach o podwyższonych
wymaganiach; tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytki
z powierzchni pionowych oraz o wydłużonym czasie otwartym.

C2 E S1
według
PN-EN: 12004

C2 TE S1

według
PN-EN: 12004

Cementowa zaprawa do stosowania w warunkach o podwyższonych
wymaganiach; o wydłużonym czasie otwartym.

Odkształcalna, cementowa zaprawa klejowa do podłoży o podwyższonych wymaganiach; tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytki
z powierzchni pionowych oraz o wydłużonym czasie otwartym.

CG 2 WA

Cementowa zaprawa do stosowania w warunkach o podwyższo-

według
PN-EN: 13888

nych wymaganiach. Posiada wysoką odporność na ścieranie
i zmniejszoną absorpcję wody.

Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe do płytek

Baumit FlexMarmor

C2 TE S1

według
PN-EN: 12004

 Do każdego rodzaju płytek
(klinkierowych, kamiennych,
ceramicznych)
 Modyfikowana polimerami,
wysokoelastyczna i odkształcalna

Biała, wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek
Modyfikowana polimerami, wysokoelastyczna i odkształcalna, hydraulicznie wiążąca zaprawa klejowa na bazie białego
cementu. Wodo- i mrozoodporna, o wydłużonym czasie otwartym, do każdego rodzaju płytek klinkierowych, ceramicznych, z kamienia naturalnego i sztucznego (np. marmuru, granitu, mozaiki szklanej) i innych okładzin. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża o podwyższonych wymaganiach (zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, odkształcalnych) oraz na wszelkie podłoża mineralne, w tym do klejenia płytek w systemach
ociepleń ETICS. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych.
Grubość warstwy: 2–10 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

 Wodo- i mrozoodporna

Baumit FlexTop

C2 TE S1

według
PN-EN: 12004

 Najwyższa trwałość na
tarasach
 Klejenie na stare płytki
 Długi czas gotowości do pracy

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek
Modyfikowana polimerami, wysokoelastyczna i odkształcalna, hydraulicznie wiążąca, cementowa zaprawa klejowa
o wydłużonym czasie otwartym do każdego rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty o niskiej
i średniej nasiąkliwości). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża o podwyższonych wymaganiach
(zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, odkształcalnych) oraz na wszelkie podłoża mineralne. Wodoi mrozoodporna, cienkowarstwowa, tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych.
Grubość warstwy: 2–10 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit FlexFlow

C2 E S1
według
PN-EN: 12004

 Skraca i ułatwia pracę
 Grubowarstwowa
 Wyrównuje podłoże i formuje
spadki

Rozpływna zaprawa klejowa do płytek o dużym formacie
Wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, cementowa, upłynniona, grubowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym do przyklejania płytek dużego formatu (ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty, kamiennych,
o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do stosowania w obszarach o zwiększonych obciążeniach mechanicznych
i termicznych oraz na podłoża odkształcalne, jak również na tradycyjne podłoża, tj. betony, jastrychy. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na profilowanie niewielkich spadków i wypełnianie nierówności.
Grubość warstwy: 3–20 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg
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Baumit FlexUni

C2 TE
według
PN-EN: 12004

 Na ogrzewanie podłogowe
 Wydłużony czas otwarty
 Niezawodna przyczepność
i elastyczność

Elastyczna zaprawa klejowa do płytek
Modyfikowana polimerami, elastyczna, hydraulicznie wiążąca,
cementowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym do
płytek małego i średniego formatu (ceramicznych, gresowych,
glazury i terakoty o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża
o podwyższonych wymaganiach (zwiększonych obciążeniach
mechanicznych i termicznych) oraz na wszelkie podłoża mineralne. Wodo- i mrozoodporna, cienkowarstwowa, tiksotropowa
– o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych.
Grubość warstwy: 2–10 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm

Baumit ProPlus

C1 TE
według
PN-EN: 12004

 Bezpieczne użycie w warstwie
2–10 mm
 Skraca wykonanie
 Klejenie płytek od góry

Ulepszona zaprawa klejowa do gresu i terakoty
Modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, cementowa
zaprawa do klejenia twardych płytek małego i średniego formatu
o niskiej nasiąkliwości jak gres lub terakota. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszelkie mineralne podłoża
o zwykłych wymaganiach. Wodo- i mrozoodporna, cienkowarstwowa, o wydłużonym czasie otwartym, tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych.
Grubość warstwy: 2–10 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit Basic

C1 T
według
PN-EN: 12004

 Pozwala kleić płytki od góry
 Grubość warstwy: 2–10 mm
 Wodo- i mrozoodporna
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Zaprawa klejowa do płytek
Cienkowarstwowa, hydraulicznie wiążąca, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa do klejenia płytek ceramicznych
małego i średniego formatu (o standardowej nasiąkliwości) na
podłożu mineralnym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Wodo- i mrozoodporna, tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych.
Grubość warstwy: 2–10 mm
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg
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Zaprawy klejowe

Fugi i silikony

Niewielka fuga – ogromne znaczenie

Wytrzymałość i higiena ponad wszystko

Fuga w spoinie stanowi integralny element podłogi oraz ściany wyłożonej
płytkami ceramicznymi czy naturalnym kamieniem. Na pierwszy rzut oka
gra drugoplanową rolę, jednak w rzeczywistości pełni bardzo ważne funkcje
praktyczne: zapobiega wnikaniu wody i brudu w szczeliny między płytkami,
zabezpiecza często niewykończone krawędzie płytek, a także wzmacnia ich
przyczepność do podłoża. Ma jeszcze jedną istotną zaletę – odpowiednio
dobrana wpływa na estetykę pomieszczenia oraz podwyższa jego właściwości użytkowe.

Urządzając łazienkę, oprócz wysublimowanego i niebanalnego doboru barw,
musimy pamiętać o zabezpieczeniu spojeń przed występowaniem pleśni. Aby
uniknąć pojawienia się nieestetycznego, czarnego nalotu na fugach oraz
zagwarantować brak przecieków w miejscach najbardziej na nie narażonych,
powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni silikon do uszczelnienia przestrzeni
między płytkami, umywalką czy wanną. Idealnie do tego celu nada się Baumit
Silikon – jednoskładnikowy wypełniacz, odporny na działanie promieni UV,
który dzięki zawartości środka grzybobójczego posiada podwyższoną odporność na rozwój mikroorganizmów.

Dobieramy kolor fugi
Kolor fugi powinien być dopasowany do płytki, jej wielkości i formatu, a także
do pomieszczenia, w którym się znajdzie. Odpowiednio dobrana barwa będzie elementem scalającym powierzchnię pod względem wizualnym. Dzięki
bogatej kolorystyce obecnych na rynku mas do spoinowania, z łatwością
można stworzyć harmonijną kompozycję fugi z płytkami. Pomoże nam w tym
dostępna aż w 24 modnych kolorach, drobnoziarnista zaprawa PremiumFuge
firmy Baumit, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o zwykłej
i podwyższonej wilgotności.

Idealne dopasowanie
Silikonu należy użyć do wypełnienia wszelkich miejsc narażonych na trwałe
obciążenia mechaniczne oraz połączenia różnych materiałów. Baumit Silikon,
podobnie jak zaprawa do spoinowania Baumit PremiumFuge, jest dostępny
w 24 propozycjach kolorystycznych, dzięki czemu decydując się na funkcjonalne i sterylne rozwiązania, nie musimy rezygnować z wybranej wcześniej
koncepcji estetycznej.
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Fugi i silikony

Baumit PremiumFuge
Zaprawa do fugowania
Elastyczna, cementowa, drobnoziarnista, wodo- i mrozoodporna zaprawa do fugowania płytek ceramicznych. Odporna na
zabrudzenia i powstawanie rys. Do stosowania w pomieszczeniach o zwykłej i podwyższonej wilgotności oraz na balkonach i tarasach zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Zakres szerokości spoiny: 1–8 mm.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

CG 2 WA

Zużycie: ok. 0,5–0,9 kg/m²
Opakowania: worek 20 kg; 60 wor./pal. = 1200 kg
kubeł 5 kg; 90 kub./pal. = 450 kg
kubeł 2 kg; 168 kub./pal. = 336 kg

według
PN-EN: 13888

 Trwale elastyczna
 Dostępna w 24 kolorach

Yellow

Red

Orange

Green

Deep Blue

Black

Vanille

Silk Grey

Rubin

Miel

Manhattan

Light Green

Light Brown

Light Blue

Jasmin

Grey

Dark Brown

Camel

Brown

Bahama

Bermuda

Anthracite

Cement Grey

White

 Wodoodporna i antybakteryjna

Baumit Silikon
Wypełniacz silikonowy
Bezrozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, odporna na działanie UV, trwale elastyczna masa silikonowa do wypełniania
szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi a wannami, umywalkami, drzwiami, obudowami wanien. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 310 ml na 10 m.b. spoiny (przy szerokości spoiny 5 mm)
Opakowanie: tuba 310 ml; 12 tub/karton; 78 kart./pal. = 936 tub

 Trwale elastyczny
 Dostępny w 24 kolorach

Transparentny

Yellow

Red

Orange

Green

Deep Blue

Black

Vanille

Silk Grey

Rubin

Miel

Manhattan

Light Green

Light Blue

Light Brown

Jasmin

Grey

Dark Brown

Camel

Brown

Bermuda

Bahama

Anthracite

Cement grey

White

 Wodoodporny i antybakteryjny

Przedstawione wzory kolorów Baumit PremiumFuge i Baumit Silikon mają jedynie charakter poglądowy. Niewielkie różnice barw między wzornikiem i dostarczonym
materiałem są możliwe i nie stanowią podstawy do reklamacji. Jednakowy kolor gwarantowany jest tylko w jednej partii produkcyjnej. Rodzaj i właściwości podłoża
mogą wpływać na rzeczywisty efekt kolorystyczny.
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Zaprawy klejowe

Izolacje podpłytkowe

Układasz płytki?
Pamiętaj o izolacji przeciwwilgociowej!
W przypadku typowych pomieszczeń w budynku, takich jak korytarz czy pokoje,
dobór materiałów zależy głównie od rodzaju okładziny. W pomieszczeniach
o zwiększonym zawilgoceniu, takich jak kuchnia czy łazienka, sprawa jest
bardziej złożona i wymaga wykonania przeciwwilgociowych, izolacyjnych
warstw podkładowych.

Zabezpiecz ściany i podłogę.
Niezależnie na jaki materiał wykończeniowy mokrych stref się zdecydujemy,
najważniejsze jest dobre przygotowanie podłoża. Należy zawsze pamiętać,
że ostateczna warstwa jest tak trwała, jak trwałe jest podłoże. Ściany oraz
podłogę w pomieszczeniach, takich jak łazienka, przed położeniem płytek
należy odpowiednio zaizolować, np. folią w płynie.

Chroń narożniki.
Dla zapewnienia większej szczelności, standardowo zaleca się stosować
także specjalne taśmy uszczelniające narożniki. Jest to konieczne zwłaszcza
w przypadku połączeń dwóch różnie pracujących materiałów typu ściana –
posadzka, ściana murowana – ściana z płyty typu gips-karton, dwie ściany
z płyty typu gips-karton, gdzie zawsze w narożu nastąpi pęknięcie. Zatopiona
w izolacji siatka taśmy poprzez gumowaty, elastyczny, środkowy pas zachowuje
szczelność mimo naprężeń różnych materiałów i zachowuje się jak izolacja
bezspoinowa. Takie połączenie dwóch różnie pracujących powierzchni należy
uszczelnić materiałem elastycznym, np. fugą silikonową.
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Izolacje podpłytkowe

Baumit Proof
Folia w płynie
Gotowa do użycia, szybkoschnąca, jednoskładnikowa, trwale
elastyczna i nie przepuszczająca wody hydroizolacja podpłytkowa
do wykonywania bezspoinowych uszczelnień w pomieszczeniach
mokrych, w natryskach i wokół wanien przed układaniem płytek
ceramicznych. Do stosowania wewnątrz budynków.
 Trwale elastyczna
 Szybkoschnąca

Całkowita grubość izolacji: 1 mm (liczba warstw: min. 2)
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm

 Wodoodporna

Opakowanie: kubeł: 7 kg; 80 kub./pal. = 560 kg

Baumit Protect
Zaprawa uszczelniająca
Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, elastyczna, szybkowiążąca, wodo- i mrozoodporna, mineralna zaprawa uszczelniająca
na bazie cementu. Do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych
na balkonach, tarasach i cokołach budynków przed układaniem
okładzin ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków.
 Trwale elastyczna
 Paroprzepuszczalna

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Opakowanie: worek: 18 kg; 48 wor./pal. = 864 kg

 Doskonała na tarasy i balkony

Strap

 Łatwe profilowanie naroży
 Doskonała przyczepność
do izolacji
 Do wewnątrz i na zewnątrz

Taśma uszczelniająca 120/70
Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna
taśma przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji podpłytkowej w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych,
szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Zalecana
do stosowania z folią w płynie Baumit Proof w łazience, kuchni,
toalecie, pralni itp. Specjalna konstrukcja taśmy z siateczką po
obu stronach zapewnia łatwą aplikację, doskonałą przyczepność
i szybkie schnięcie izolacji oraz łatwość profilowania taśmy.
Opakowania: rolka: 50 m.b. oraz rolka: 10 m.b.

Strap Plus

 Do stosowania w miejscach
długotrwale mokrych (balkony,
tarasy)
 Zalecana z zaprawą
uszczelniającą Baumit Protect
 Odporna na starzenie i alkalia
10

Taśma uszczelniająca 120/120
Zapewniająca wodoszczelność i odporność na starzenie w środowisku alkalicznym, długotrwale elastyczna, szeroka taśma
przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji podpłytkowej
w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz miejsc długotrwale mokrych,
szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Zalecana
do stosowania z zaprawą uszczelniającą Baumit Protect na tarasach, balkonach, basenach itp. Specjalna konstrukcja taśmy
zapewnia jej doskonałą przyczepność, łatwość profilowania
i odporność na starzenie i degradację w całej szerokości, nawet
w najtrudniejszych warunkach.
Opakowania: rolka: 50 m.b. oraz rolka: 10 m.b.
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Zaprawy klejowe

Izolacje podpłytkowe

Samoprzylepna taśma uszczelniająca
100 mm
Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna
taśma butylowa przeznaczona do izolacji trudnych miejsc, jak
połączenia z metalem, tworzywem sztucznym, bitumem etc.
Odporna na alkalia, pozwala na łatwe i pewne wykonanie izolacji
 Zapewnia wodoszczelność
trudnych miejsc
 Polecana specjalnie do izolacji
połączeń z metalem,
plastikiem itp.
 Elastyczna, wytrzymała
i odporna na alkalia

podpłytkowej, np. przy połączeniu z ościeżnicą drzwi balkonowych
z PVC. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.
Specjalna konstrukcja taśmy zapewnia doskonałą przyczepność
do podłoża i do izolacji w postaci folii w płynie lub mineralnej
zaprawy uszczelniającej.
Opakowanie: rolka: 30 m.b.

Narożnik wewnętrzny uszczelniający
120/120
Przeznaczony do stosowania w systemie uszczelnienia z taśmą
Strap Plus lub Strap.
Opakowanie: 10 szt.

Narożnik zewnętrzny uszczelniający
120/120
Przeznaczony do stosowania w systemie uszczelnienia z taśmą
Strap Plus lub Strap.
Opakowanie: 10 szt.

Mankiet ścienny uszczelniający
120 x 120 mm
Przeznaczony do stosowania w systemie uszczelnienia z taśmą
Strap Plus lub Strap.
Opakowanie: 10 szt.

Mankiet podłogowy uszczelniający
330 x 330 mm
Przeznaczony do stosowania w systemie uszczelnienia z taśmą
Strap Plus lub Strap.
Opakowanie: 10 szt.
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Produkty do
układania
płytek

Przygotowanie podłoża

Baumit SuperGrund

 Szybkoschnący
 Gwarantuje przyczepność do
nienasiąkliwych podłoży
 Do wewnątrz i na zewnątrz

Podkład sczepny do podłoży o małej chłonności
Gotowy do użycia, szybkowiążący, zawierający piasek kwarcowy,
dyspersyjny. Poprawia przyczepność na podłożach nienasiąkliwych
(np. glazura, lastriko, sztuczny kamień, gładki beton etc.). Zalecany
przed klejeniem płytek ceramicznych na płytki, używaniem podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych
i wyrównujących oraz izolacji przeciwwilgociowych. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.
Zużycie: ok. 0,15 kg/m²
Kubeł: 5 kg; 85 kubłów/pal. = 425 kg
Wydajność: ok. 33,0 m²/kubeł

Baumit Grund
Podkład gruntujący do podłoży chłonnych
Gotowy do użycia, szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy, na bazie
dyspersji tworzyw sztucznych. Do gruntowania chłonnych podłoży
mineralnych przed zastosowaniem podkładów podłogowych, mas
samopoziomujących, zapraw klejowych oraz izolacji przeciwwilgociowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Zużycie: ok. 0,15 kg/m²
 Wysokiej jakości
 Ogranicza chłonność
podłoża
 Do wewnątrz i na zewnątrz

Opakowanie: 25 kg; 24 szt./pal. = 600 kg
Wydajność: ok. 166,0 m²/szt.
Opakowanie: 10 kg; 60 szt./pal. = 600 kg
Wydajność: ok. 66,0 m²/szt.
Opakowanie: 5 kg; 84 szt./pal. = 420 kg
Wydajność: ok. 33,0 m²/szt.

Baumit Preciso

 Elastyczna, wodoi mrozoodporna
 Na ogrzewania podłogowe
 Wyrównuje ubytki
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Zaprawa wyrównująca
Elastyczna, wodo- i mrozoodporna zaprawa wyrównująca na bazie
cementu do miejscowego, szybkiego i łatwego szpachlowania ścian
i podłóg oraz wypełniania lokalnych ubytków w podłożu. O niskiej
nasiąkliwości, wysokiej wytrzymałości użytkowej i przyczepności do
podłoża. Do miejscowego wyrównania podłoża przed prowadzeniem
dalszych prac, tj. układaniem płytek ceramicznych, wykonywaniem
izolacji podpłytkowych, tynków, gładzi, podkładów podłogowych, wylewaniem mas samopoziomujących itp. w budynkach mieszkalnych
oraz użyteczności publicznej. Trwała na tarasach, balkonach i ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Zakres stosowania: 2–30 mm
Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Opakowanie: worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Zaprawy klejowe

Konstrukcyjne układy warstw

Pomieszczenia typowe

Łazienka

Klejenie płytek na podłożach normalnych – należy zastosować odpowiednią
zaprawę klejową zależnie od rodzaju płytek.

Klejenie płytek na ścianach i podłogach w pomieszczeniach mokrych – należy
zastosować produkty o podwyższonej przyczepności i trwałości.
2

3
5

8

3
6

7

4
4

3

2
1

2

1

1 Baumit Grund – podkład gruntujący do podłoży chłonnych

1 Baumit Grund – podkład gruntujący do podłoży chłonnych

2 Baumit ProPlus – ulepszona zaprawa klejowa do gresu i terakoty/

2 Baumit Proof – folia w płynie

Baumit Basic – zaprawa klejowa do płytek

3 Baumit Strap – taśma uszczelniająca

3 Baumit PremiumFuge – zaprawa do spoinowania

4 Narożnik zewnętrzny uszczelniający - 120/120 mm

4 Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy

5 Narożnik wewnętrzny uszczelniający - 120/120 mm
6 Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek/

Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek
7 Baumit PremiumFuge – zaprawa do spoinowania
8 Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy

Układ „płytka na płytkę”

Balkon/taras
Klejenie płytek na balkonach i tarasach – należy zastosować produkty
odporne na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV
i wahania temperatur.

Klejenie płytek na istniejące okładziny ceramiczne lub podłoża niechłonne
– należy zastosować produkty o wyjątkowo wysokiej przyczepności.

4
3

4

6
5
3

2

2

1
1
1 Baumit Grund – podkład gruntujący do podłoży chłonnych

1 Baumit SuperGrund – podkład sczepny do podłoży o małej chłonności

2 Baumit Protect – zaprawa uszczelniająca

2 Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek/

3 Baumit StrapPlus – taśma uszczelniająca
4 Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek/
		
Baumit FlexFlow – rozpływna zaprawa klejowa do płytek o dużym formacie/
		 Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek
5 Baumit PremiumFuge – zaprawa do spoinowania
6 Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy

Baumit FlexFlow – rozpływna zaprawa klejowa do płytek o dużym formacie/
Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek
3 Baumit PremiumFuge – zaprawa do spoinowania
4 Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy
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Produkty do
układania
płytek

Układanie płytek

1. Wyrównywanie podłoża (Baumit Preciso).

2. Gruntowanie (Baumit Grund).

3. Wklejanie taśmy uszczelniającej (Baumit Strap).

4. Nakładanie izolacji podpłytkowej na wklejoną taśmę (Baumit Proof).

5. Aplikacja izolacji podpłytkowej (Baumit Proof).

6. Wykonana izolacja podpłytkowa (Baumit Proof).
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Układanie płytek

Krok po kroku

7. Nanoszenie zaprawy klejowej (Baumit FlexTop/Flex Marmor/
Flex Flow/FlexUni/ProPlus/Basic).

8. Układanie płytek.

9. Spoinowanie (Baumit PremiumFuge).

10. Silikonowanie (Baumit Silikon).

9. Gotowa łazienka.

10. Gotowa łazienka.
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Baumit PL 04/16 Pigeon

Baumit
Premium
Fuge

Trwałe piękno
Twojej łazienki
Niewielka fuga – ogromne znaczenie
Fuga stanowi integralny element podłogi oraz ściany wyłożonej płytkami ceramicznymi czy naturalnym
kamieniem. Na pierwszy rzut oka gra drugoplanową rolę, jednak w rzeczywistości pełni bardzo ważne
funkcje praktyczne: zapobiega wnikaniu wody i brudu w szczeliny między płytkami, zabezpiecza często
niewykończone krawędzie płytek, a także wzmacnia ich przyczepność do podłoża. Ma jeszcze jedną
istotną zaletę – odpowiednio dobrana wpływa na estetykę pomieszczenia oraz podwyższa jego właściwości użytkowe.
Kolor fugi powinien być dopasowany do płytki, jej wielkości i formatu, a także do pomieszczenia, w którym się znajdzie. Dzięki
bogatej kolorystyce zapraw do spoinowania, z łatwością można stworzyć harmonijną kompozycję fugi z płytkami. Pomoże Państwu
w tym drobnoziarnista zaprawa Baumit PremiumFuge przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o zwykłej i podwyższonej
wilgotności oraz na balkonach i tarasach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaprawa jest antybakteryjna i dostępna
aż w 24 modnych kolorach, z którymi współgra idealnie kolorystyka wypełniacza silikonowego Baumit Silikon.
Baumit PremiumFuge to gwarancja najwyższej jakości i trwałości!

Baumit PremiumFuge
 Trwale elastyczna
 Dostępna w 24 kolorach
 Wodoodporna i antybakteryjna

Baumit sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56 G

53-012 Wrocław

tel. (+48) 71 358 25 00

info@baumit.pl

www.baumit.com

