Baumit
ocieplenia

Komfort,
który się
opłaca

■■ oszczędność kosztów energii
■■ estetyczny wygląd elewacji
■■ przyjazny klimat we wnętrzu
Pomysły z przyszłością.

Najlepsza
inwestycja

Ocieplenie budynku
ma przyszłość

Inwestycja w oszczędność
Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym, jednorodzinnym budynku mieszkalnym przypada
na ogrzewanie wody i pomieszczeń. Pojawia się więc kluczowy problem, jakim jest konieczność
obniżenia kosztów poprzez redukcję zapotrzebowania na energię.

ŚCIANY
ok. 20%-30%
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PIWNICA
ok. 5%-10%

Najważniejszymi elementami budynku, przez które ucieka ciepło, są ściany zewnętrzne, stropy, piwnica oraz dach (patrz ryDACH
sunek). Oznacza to, że w sezonie grzewczym koszty ogrzewania
ok. 15%-25%
takiego budynku wzrastają nawet o 40%. Najpopularniejszym
rozwiązaniem jest docieplenie ścian zewnętrznych. Za tą metodą przemawia wysoki komfort cieplny budynku zimą, ale także
przyjemny chłód podczas letnich upałów. Ściana o dużej pojemności wewnętrznej utrzymuje bowiem stabilne temperatury
w pomieszczeniach zimą i latem. Konieczność podgrzania lub
schłodzenia powietrza wymaga jedynie niewielkiej ilości energii.
OKNA
ok. 15%-25% Odpowiednia izolacja budynku przyczyni się do poprawy klimatu
i komfortu cieplnego, panującego wewnątrz pomieszczeń. Zależność jest prosta – im wyższa jest temperatura powierzchni ściany, tym przytulniej jest w mieszkaniu. Im cieplejsze są ściany, tym
łatwiej i szybciej ogrzewa się powietrze wewnątrz pomieszczeń,
a to przekłada się wprost na zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie.

Baumit ocieplenia
Budynek mieszkalny jednorodzinny, FRA House, Piastów

Oszczędzanie energii
to obowiązek
Oszczędność energii od wielu lat jest tematem, którym zajmują
się specjaliści z wielu dziedzin. Zagadnienie to nierozerwalnie
związane jest ze wzrostem cen nośników energii oraz kurczeniem się zasobów surowców naturalnych. Najważniejszym zadaniem stojącym przed społeczeństwem jest jednak ochrona
środowiska, poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Ograniczenie transmisji spalin, zgodnie z postanowieniami konferencji na temat ochrony środowiska i ograniczeniem efektu cieplarnianego zawartymi w Kyoto, dotyczy każdego z nas.
Termomodernizacja budynku najszybciej zmniejsza zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie pozwala ograniczyć
emisję spalin. Co istotne, w Polsce najwięcej, bo aż 50%
uzyskiwanej energii zużywa się na ogrzewanie. Pozostała
ilość, około 25%, przypada na przemysł i transport. Proporcje są jeszcze bardziej widoczne w przypadku gospodarstw
indywidualnych, gdzie zapotrzebowanie energii do ogrzania
pomieszczeń sięga 80%. Zdefiniowane na poziomie globalnym
niekorzystne zmiany środowiskowe oraz wyczerpujące się zasoby naturalne wpływające na wzrost cen nośników energii spowodowały, że w XXI w. celem numer jeden w budownictwie stała
się energooszczędność.

Przełomową datą z perspektywy branży termoizolacyjnej był 13
sierpnia 2013 r., kiedy to opublikowane zostało rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nowelizujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926).
Najważniejsze zmiany odnoszą się do maksymalnej wartości
współczynnika przenikania ciepła U dla wszystkich rodzajów budynków i sposobu obliczania wskaźnika EP wyrażającego roczne
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła U [W/(m² · K)] dla ściany zewnętrznej zmniejszany
jest systematycznie od 2014 roku, od kiedy to maksymalna wartość nie mogła przekroczyć 0,25 W/(m² · K). Od 2017 roku jest
to już 0,23 W/(m² · K), podczas gdy od 2021 roku będzie to tylko
0,20 W/(m² · K).

„

Termomodernizacja budynku
najszybciej zmniejsza
zapotrzebowanie na energię.
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Termoizolacja
budynku

To się opłaca!

Termoizolacja budynku – dlaczego warto?
Łatwość aplikacji, proste wykonanie i niewielki ciężar jednostkowy bezspoinowego systemu ociepleń
ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) sprawiają, że jest to najbardziej powszechna
forma poprawy izolacyjności termicznej budynków.

„

Systemy ociepleń nie tylko izolują
przed utratą ciepła, ale spełniają
również rolę ochronną.
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Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ociepleń ścian, w zależności od rodzaju materiału dociepleniowego. Do najpopularniejszych należą systemy z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej. Każdy z nich charakteryzuje się innymi cechami
i parametrami, jednak izolacyjność cieplna obu jest zbliżona,
a sposób wykonywania prac podobny. Wełna jest materiałem
niepalnym, dopuszczonym do stosowania także na wysokich
budynkach, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Inną
cechą wełny jest wysoka paroprzepuszczalność, która nie
ogranicza oddychania ocieplonych ścian budynku. Podobny
efekt można uzyskać, stosując styropian perforowany Baumit
openTherm. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać efekt
paroprzepuszczalności całej przegrody, trzeba zastosować również pozostałe paroprzepuszczalne elementy ocieplenia. Styropian z kolei jest materiałem lżejszym, łatwiejszym w obróbce
i prostszym w aplikacji na ścianie. Jego zaletą jest także cena
– to produkt tańszy od wełny, więc zapewne bardziej ekonomicznie uzasadniony w zastosowaniu.

Baumit ocieplenia
Budynki mieszkalne, Osiedle Rycerskie, Wrocław

Najważniejsze zalety systemów ociepleń:
Ocieplanie oszczędza energię grzewczą i pośred-

Ocieplanie zwiększa wartość domu – przez niższe

nio pieniądze – im starszy dom, tym wyższy poten-

wartości zużycia energii w wiążącym świadectwie

cjał oszczędności.

charakterystyki energetycznej i większą atrakcyjność wyglądu zewnętrznego.

Ocieplanie chroni środowisko – zarówno przez

Ocieplanie zwiększa komfort – ocieplone ściany

redukcję emisji CO2, jak i przez ochronę zasobów

zapewniają wyższą jakość przebywania w po-

naturalnych.

mieszczeniach tak w zimie, jak i w lecie.

Ocieplanie chroni cenną substancję budowlaną.

Ocieplanie wytwarza higieniczny klimat w pomieszczeniach – ciepłe ściany zmniejszają wilgotność powietrza i ryzyko zagrzybienia.
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Badania
i rozwój

Park badawczy Baumit Viva

Baumit Viva
W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest zaprojektowanie budynku nie tylko energooszczędnego i ekologicznego, lecz także zdrowego dla ludzi. Dlatego w 2015 r. zainicjowany został projekt, w ramach
którego powstał największy park badawczy materiałów budowlanych w Europie – Baumit Viva.
Tworzy go 10 eksperymentalnych domów, wybudowanych w różnych technologiach na terenie przylegającym do nowego Centrum Innowacji Baumit w Wopfing (Austria). Na wszystkie obiekty
działają takie same warunki klimatyczne. Wspólna dla wszystkich jest również wartość współczynnika przenikania ciepła.
W domach symuluje się ich użytkową eksploatację – możliwe
jest m.in. odpowiadające zwyczajom mieszkańców wietrzenie
oraz generowanie wilgoci, jaka unosi się standardowo w powietrzu w wyniku pocenia się lub korzystania z natrysku. 33 sondy
pomiarowe zainstalowane w każdym obiekcie przez całą dobę rejestrują różne wielkości fizyczne. Niezależni partnerzy zaproszeni
do tego przełomowego projektu po raz pierwszy przeprowadzają
porównywalne szczegółowe badania charakterystyk poszczególnych rozwiązań na jakość powietrza w pomieszczeniach. Stworzony w ten sposób system badań pozwoli stwierdzić, które z zastosowanych rozwiązań materiałowych są najlepsze dla zdrowia
i samopoczucia.
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Baumit ocieplenia

Docieplenie na pierwszym miejscu
W przypadku prawie wszystkich porównań i ocen dotyczących fizyki budowli i komfortu wewnątrz pomieszczeń, dom nieocieplony
wykazuje gorsze wartości niż domy ocieplone. Należy pamiętać
również o tym, że nieocieplony dom zużywa 250% więcej energii.
Badania dokonane w Parku Badawczym Baumit Viva w warunkach zimowych, przy temperaturze na zewnątrz -12°C w domu

ceglanym, całkowicie pozbawionym izolacji, wykazały, że po
upływie 2 dni temperatura we wnętrzach drastycznie spadła do
zaledwie 4°C, a temperatura ścian do 1°C. Natomiast, dom murowany bez ogrzewania, z izolacją (z cegły 25 P+W lub betonu)
po upływie 2 dni zachował zarówno stałą temperaturę wnętrz,
jak i ścian, mieszczącą się w granicach 15°C do 17°C.
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SR

StarSystem Resolution

■■ najwyższy poziom izolacji termicznej
■■ najmniejsza grubość ocieplenia
■■ najbardziej zaawansowany technicznie
Ekstra cienka izolacja cieplna
Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, współczynnik
przenikania ciepła U [W/(m² · K)] od 2021 roku ma wynosić nie
więcej niż 0,20 W/(m² · K). W obliczu nadchodzących zmian
Inwestorzy i Architekci mają tylko dwie drogi dostosowania nowo
powstałych budynków do tych parametrów. Pierwsza z nich wiąże
się ze zwiększeniem grubości ocieplenia w przypadku rozwiązań
opartych na popularnych płytach EPS czy wełnie mineralnej.
Podążając tą ścieżką musimy jednak mieć w perspektywie
krajobraz z domami przywołującymi na myśl nieforemne bunkry.
Alternatywą jest zastosowanie bardziej efektywnych (o niższym
przewodzeniu ciepła) materiałów termoizolacyjnych, które pozwolą
osiągnąć wymaganą wartość współczynnika U przy zastosowaniu
cieńszej warstwy ocieplenia.
Wysokoefektywną termoizolację przy zastosowaniu możliwie
cienkiej płyty fasadowej gwarantuje debiutujący na rynku Baumit
StarSystem Resolution, w którym na straży ciepłych wnętrz staje
rewolucyjna płyta fenolowa ResolutionTherm o znakomitym
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,022 W/mK.
wełna mineralna
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EPS-F biała

StarSystem Resolution to najwydajniejszy system ociepleń firmy Baumit
dedykowany budynkom wymagającym najbardziej efektywnej termoizolacji przy zachowaniu możliwie największej powierzchni użytkowej. Dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej płyty fasadowej Baumit ResolutionTherm
– z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, oklejanej obustronnie cienką
(3 mm) warstwą styropianu grafitowego – osiąga on wyjątkową izolację
cieplną, umożliwiającą znaczną redukcję grubości ocieplenia. Jej znakomite przewodnictwo cieplne na poziomie λ=0,022 W/mK pozwala
przy grubości 8 cm osiągnąć ten sam efekt termoizolacyjny, który daje
zastosowanie 15 cm warstwy tradycyjnego styropianu o współczynniku
λ=0,040 W/mK. Dodatkowo, płyta charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową i niskim stopniem kurczliwości, eliminującym powstawanie fug w miejscach łączenia płyt na elewacji. Potwierdzeniem
znakomitych osiągnięć Baumit StarSystem Resolution jest Europejska Aprobata Techniczna (ETA).

EPS-F szara

Resolution

Baumit ocieplenia

SR

Aaaa Aaaaaa

Więcej przestrzeni do życia
Przeznaczenie

Składowe systemu

Numer aprobaty technicznej

Budynki wymagające najbardziej
efektywnej termoizolacji, w tym
największej oszczędności powierzchni
użytkowej.
ETA – 15/0232 (Baumit StarSystem
Resolution)

Klejenie płyt termoizolacyjnych StarContact White
Materiał termoizolacyjny

ResolutionTherm

Zbrojenie i mocowanie

StarTex + łączniki mechaniczne

Warstwa szpachlowa i zbrojąca StarContact White
Gruntowanie

—

Wyprawa wierzchnia

NanoporTop
SilikonTop
MosaikTop

Wyprawy wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

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

MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor
StarColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

SilikonColor
SilikatColor
GranoporColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter
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SSR

StarSystem
(grafitowy)

■■ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie
■■ redukuje grubość ocieplenia
■■ naturalny efekt samooczyszczenia

Składowe systemu

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. Co więcej,
dzięki nowej generacji zaprawie klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact White, wyeliminowana zostaje konieczność gruntowania przed położeniem tynku dekoracyjnego, co obniża koszty i skraca czas wykonania
fasady.

Numer aprobaty technicznej

Budynki wymagające mniejszej grubości
termoizolacji lub lepszego doświetlenia.
ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem
EPS)

Klejenie płyt termoizolacyjnych StarContact White
Materiał termoizolacyjny

StarTherm1

Zbrojenie i mocowanie

StarTex

Warstwa szpachlowa i zbrojąca StarContact White
Gruntowanie
Wyprawa wierzchnia

—
NanoporTop
SilikonTop
MosaikTop

Wyprawy wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

Najefektywniejsze
ocieplenie na styropianie

Przeznaczenie

MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor
StarColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

SilikonColor
SilikatColor
GranoporColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter
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lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej

Baumit ocieplenia

SO

StarSystem
(oddychający)

■■ regulacja wilgotności i komfort wewnętrzny
■■ długotrwale czysta elewacja
■■ ochrona elewacji przez fotokatalizę

Przeznaczenie

Oddychająca elewacja

Dodatkowo, wykończenie ocieplenia samoczyszczącym tynkiem Baumit
NanoporTop z efektem fotokatalizy jest jeszcze szybsze i wydajniejsze niż
dotychczas. Sprawdzona jakość oraz efekt samooczyszczania pozostają niezmienne, zapewniając czystość oraz trwałość elewacji na lata.

Składowe systemu

ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

Klejenie płyt termoizolacyjnych StarContact White
Materiał termoizolacyjny

openTherm

Zbrojenie i mocowanie

StarTex

Warstwa szpachlowa i zbrojąca StarContact White
Gruntowanie

—

Wyprawa wierzchnia

NanoporTop
SilikonTop
MosaikTop

Opcje wypraw wierzchnich systemu

Baumit StarSystem w wersji z perforowaną płytą termoizolacyjną Baumit
openTherm, posiadającą współczynnik dyfuzyjności μ ≤ 10 (taki jak mur
ceglany), jest szczególnie polecany do budynków nowo wznoszonych, w których występuje podwyższona wilgotność technologiczna. Dyfuzyjność takiego
ocieplenia pozwala na swobodne wysychanie przegród budynków, ograniczając tym samym możliwość wnikania wilgoci z zewnątrz, a wszystko to dzięki
perforowanej konstrukcji płyty, która z jednej strony umożliwia szybkie odprowadzenie wilgoci z nowo wznoszonych murów, a z drugiej strony zamknięte
w porach powietrze staje się doskonałym izolatorem ciepła.

Numer aprobaty technicznej

Nowe, szybko budowane
lub remontowane budynki.

Wyprawy wierzchnie

MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

StarColor
SilikonColor
SilikatColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter
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SW

StarSystem
StarSystem
Resolution
(do niskich temperatur)

■■ ocieplenie w niskich temp. (powyżej 0°C)
■■ szybka odporność na wysoką wilgotność
■■ stosowanie z wełną lub styropianem

Przeznaczenie

Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy
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ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)
ETA – 15/0431 (Baumit StarSystem MW)

Składowe systemu

Klejenie płyt termoizolacyjnych StarContact Speed

Opcje wypraw
wierzchnich systemu

Najważniejszym elementem systemu Baumit StarSystem w wersji do niskich temperatur jest zaprawa Baumit StarContact Speed, która przeznaczona jest do mocowania różnych materiałów termoizolacyjnych do podłoża, jak i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej. Stworzona jest ona
do stosowania w temperaturze od 0°C do 15°C, zapewniając ciągłość prac
na budowie w chłodne i wilgotne 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 projektów 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 opracowana w taki sposób, by nakładanie kolejnej warstwy ocieplenia – w zależności od panujących warunków – było możliwe już po 24 godzinach, co znacząco przyspiesza przebieg prac na budowie. Inwestorzy
docenią rozwiązanie w postaci gotowego produktu będące pewną i skuteczną alternatywą dla dodatków do zapraw klejowych proponowanych na
rynku, które mogą w pewnych przypadkach powodować, np. wykwity solne.

Numer aprobaty technicznej

Ocieplanie budynków w czasie niskich
temperatur.

Materiał termoizolacyjny

ProTherm1 lub wełna mineralna

Zbrojenie i mocowanie

StarTex

Warstwa szpachlowa i zbrojąca

PowerFlex + SpeedFlex
lub StarContact Speed

Gruntowanie

–

Wyprawa wierzchnia

SilikonTop + SpeedTop
StellaporTop + SpeedTop

Wyprawy wierzchnie

GranoporTop + SpeedTop
CreativTop + SpeedTop
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lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej

■■ najwyższa odporność na uszkodzenia użytkowe
■■ wzmocnienie strefy cokołowej
■■ szeroki wybór kolorystyki i struktur

Budynki zlokalizowane przy boiskach szkolnych,
placach zabaw czy dużym natężeniu ruchu (również
rowerowego) są szczególnie narażone na różnego rodzaju obciążenia mechaniczne.
W takich właśnie miejscach doskonale sprawdzi się
system ociepleń o wysokiej odporności na uszkodzenia Baumit Power. Udarność systemu Baumit Power
może wynosić nawet 80 J – w zależności od doboru rodzaju wyprawy wierzchniej, szpachli oraz ilości
warstw zbrojących.
Warstwą szpachlową w systemie jest Baumit
PowerFlex – dyspersyjna masa, zbrojona włóknami
aramidowymi, którą charakteryzuje elastyczność
oraz bardzo dobra odporność mechaniczna na uderzenia. O wytrzymałości włókien aramidowych może
świadczyć choćby fakt, że produkowane są z niego
kamizelki kuloodporne czy stroje astronautów.

Numer aprobaty technicznej
Składowe systemu

Wysoka odporność na
uszkodzenia mechaniczne

Przeznaczenie

Baumit ocieplenia

Elewacje zagrożone uszkodzeniami mechanicznymi (np. na terenie szkół, placów
zabaw itp.).
ETA – 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

Klejenie płyt termoizolacyjnych StarContact White
Materiał termoizolacyjny

ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie

StarTex2

Warstwa szpachlowa i zbrojąca PowerFlex
Gruntowanie

—

Wyprawa wierzchnia

SilikonTop
NanoporTop

Opcje wypraw wierzchnich systemu

I

StarSystem Power
(wysoka odporność na uszkodzenia)

GranoporTop
Wyprawy wierzchnie

MosaikTop
MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter

1

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

ProSystem
(na styropianie)

■■ europejski standard jakości ocieplenia
■■ uniwersalny i praktyczny
■■ pewne i sprawdzone rozwiązanie

Uniwersalny – ocieplenie na wszystkie
klasyczne podłoża mineralne.
ETA – 12/0023 (Baumit ProSystem)

Klejenie płyt termoizolacyjnych ProContact
Materiał termoizolacyjny

ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie

StarTex

Warstwa szpachlowa i zbrojąca ProContact
Gruntowanie

UniPrimer

Wyprawa wierzchnia

SilikonTop
NanoporTop
StellaporTop
SilikatTop
GranoporTop

Wyprawy wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

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.

Numer aprobaty technicznej
Składowe systemu

Europejski standard
jakości

Przeznaczenie

MosaikTop
MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor
StarColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

PuraColor
SilikonColor
SilikatColor
GranoporColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter

1
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lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej

Baumit ocieplenia

■■ europejski standard jakości ocieplenia
■■ mineralny – wysokoparoprzepuszczalny
■■ najwyższa odporność przeciwpożarowa

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.

Numer aprobaty technicznej
Składowe systemu

Doskonały na budynki
wysokie

Przeznaczenie

Wysokie budynki, wymagające
niepalnego systemu ociepleń.
ETA – 12/0023 (Baumit ProSystem)

Klejenie płyt termoizolacyjnych ProContact
Materiał termoizolacyjny

wełna mineralna

Zbrojenie i mocowanie

StarTex

Warstwa szpachlowa i zbrojąca ProContact
Gruntowanie

UniPrimer

Wyprawa wierzchnia

SilikatTop
NanoporTop
SilikonTop
StellaporTop

Wyprawy wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

PW

ProSystem
(na wełnie)

MosaikTop
MosaikSuperfine
StyleTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor
StarColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

PuraColor
SilikonColor
SilikatColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter
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R

Pro Reno S
(ocieplenie na ocieplenie)

■■ brak kosztów usuwania istniejącego ocieplenia
■■ dodatkowe ocieplenie budynku
■■ odnowienie elewacji

Przeznaczenie

Docieplanie budynków ocieplonych

Zwiększenie wartości termoizolacyjności ścian można dokonać na dwa
sposoby: pierwszym jest zdemontowanie istniejącego ocieplenia i montaż
nowego, drugim zaś jest 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.
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Składowe systemu

AT – 15-9247/2014 (Baumit ProReno S)

Klejenie płyt termoizolacyjnych ProContact
Materiał termoizolacyjny

ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie

StarTex + łączniki mechaniczne

Warstwa szpachlowa i zbrojąca ProContact
Gruntowanie

UniPrimer

Wyprawa wierzchnia

SilikonTop
StellaporTop

Wyprawy wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

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 termomodernizację. Prawidłowe ocieplenie zewnętrznych ścian budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzewania nawet do
40%. 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.

Numer aprobaty technicznej

Ocieplone dawniej elewacje budynków,
wymagające spełniania aktualnych
wymogów termoizolacyjności.

GranoporTop
CreativTop
EdelPutz Spezial
NanoporColor
StarColor

Farby elewacyjne
na EdelPutz Spezial

PuraColor
SilikonColor
SilikatColor
GranoporColor
Metallic

Powłoki dekoracyjne

Lasur
Finish
Glitter

1

lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej

Baumit ocieplenia

K

Keramik
(z okładziną z płytek)

■■ oryginalny wygląd muru z klinkieru lub kamienia
■■ odporność na uderzenia i uszkodzenia
■■ zachowana ciągłość ocieplenia ETICS

Przeznaczenie

Wyprawa z płytek elewacyjnych

Ogromne pole do popisu w zakresie kreowania niecodziennych kompozycji
elewacyjnych na systemach ociepleń, a także na starych i nowych powierzchniach mineralnych, masach szpachlowych czy betonie stwarza tynk modelowany. Można go barwić w szerokiej palecie kolorów i łączyć kreatywnie ze
sobą i rożnymi strukturami. Efekt wałkowania, zacierania, szlamowania,
czy wręcz deski, kamienia czy cegły – to tylko niektóre faktury, jakie można
uzyskać przy pomocy tego uniwersalnego rozwiązania.

AT – 15-8662/2015 (Baumit Keramik)

Składowe systemu

Klejenie płyt termoizolacyjnych ProContact

Opcje wypraw wierzchnich systemu

Projektowanie wyglądu fasady nabiera współcześnie nowego wymiaru. Czasy kiedy kolor był właściwie jedynym środkiem wyrazu minęły bezpowrotnie.
Dziś ściany zewnętrze mogą indywidualnie oddziaływać nie tylko barwami,
lecz także strukturami powierzchni, co wyzwala w Architektach i Inwestorach
coraz to nowe pokłady kreatywności. W efekcie, wokół nas powstają inwestycje, obok których nie sposób przejść obojętnie. Zyskują walory estetyczne
zarówno nieruchomości mieszkaniowych, jak również tych umiejscowionych
w przestrzeni publicznej.

Numer aprobaty technicznej

Elewacje wymagające ocieplenia
i montażu wyprawy z płytek elewacyjnych.

Materiał termoizolacyjny

ProTherm1

Zbrojenie i mocowanie

StarTex + łączniki mechaniczne

Warstwa szpachlowa i zbrojąca ProContact
Gruntowanie

—

Wyprawa wierzchnia

FlexTop; gładkie płytki elewacyjne;
FM Keramik S

Wyprawy wierzchnie

FlexMarmor; szorstkie płytki elewacyjne;
FM Keramik F

1

lub płyty styropianowe o parametrach podanych w aprobacie technicznej

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 Keramik, który umożliwia to przy zachowaniu aprobaty technicznej na cały system.

17

Kolory

Ciemne kolory na ociepleniu

Baumit Cool
Pigmenty
Cool Pigmenty
Nawet najciemniejsze, najbardziej intensywne i najmodniejsze odcienie kolorystyczne z palety Baumit Life z dodatkiem innowacyjnych Cool Pigmentów można stosować
na ociepleniach, w tym także na dużych
powierzchniach!

■■ brak ograniczeń w stosowaniu kolorów

Jak utrzymać chłodną elewację?
■■
tynków i farb na elewacjach

trwałość elewacji wykończonej systemem ociepleń w ciemnych kolorach

Cool Pigmenty redukują temperaturę
powierzchni elewacji.

Nowoczesne materiały elewacyjne w żaden sposób nie ograniczają twórczej kreacji Architektów, którzy opracowują projekty wykończenia fasady. Modne obecnie są elewacje łączące kolor biały z ciemnoszarym czy wręcz czarnym. Jeszcze niedawno stosowanie ciemnych
i intensywnych kolorów na dużych powierzchniach ścian zewnętrznych budynku wiązało się z ryzykiem uszkodzenia elewacji. Ciemne
kolory nagrzewają się bowiem znacznie szybciej i do wyższych temperatur niż kolory jasne oraz pastelowe. Zwiększenie temperatury
elewacji promieniami słonecznymi może prowadzić do mikrospękań powierzchni z powodu rozszerzalności cieplnej materiałów.

■
Nieograniczona
wolność
w stosowanie
łączeniu
kolorów
i farb
naWszystko
elewacjach
Firma
Baumit proponuje rozwiązanie,
które umożliwia
ciemnych
kolorów natynków
elewacjach bez
ograniczeń.
to dzięki
specjalnym Cool Pigmentom, które Baumit dodaje w standardzie do wymagających tego odcieni tynków i farb z palety kolorów Baumit
■
elewacji,
wykończonej
systemem
ociepleń
ciemnych
kolorach
Life.Trwałość
Sprawiają one bowiem,
że część energii
słonecznej odpowiedzialnej
za nagrzewanie
powierzchniwścian
zewnętrznych jest
odbijana, a temperatura powierzchni zostaje zredukowana. Dzięki tym właściwościom farby i tynki firmy Baumit są bezpieczne dla elewacji,
niezależnie od jej koloru.

Powierzchnia
fasady
cool pigmentów
Powierzchnia
elewacji
bez bez
Cool Pigmentów

Powierzchnia
fasady
z cool
pigmentami
Powierzchnia elewacji
z Cool
Pigmentami

3
2

33

1

1

2
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4

tradycyjne.
Pigmenty
tradycyjne
11 Pigmenty

Pigment.
Cool
pigment
11 Cool

słoneczne.
22 Promieniowanie
Promieniowanie
słoneczne

tradycyjne.
22 Pigmenty
Pigmenty
tradycyjne

3 Promieniowanie słoneczne nieodbite, które
3 jako
Promieniowanie
słoneczne
nie
ciepło ulega pochłonięciu
i rozproszeniu
w odbite,
podłożu. które jako ciepło ulega
pochłanianiu i rozproszeniu
w podłożu

3

Promieniowanie słoneczne (widmo światła).

4

Promieniowanie słoneczne odbite.

Baumit Sp. z o.o. 2015

3
4

Promieniowanie słoneczne (widmo światła)
Promieniowanie słoneczne odbite

Baumit ocieplenia

Kolorystyka tynków i farb Baumit Life
Life – kreatywne możliwości
Kolory wywierają wpływ na każdego człowieka w każdym momencie. Jednak nie działają one jednakowo na wszystkich. 888 nowych kolorów Life powstało z myślą o różnych efektach. Puść wodze fantazji i pozwól się zainspirować. Dokonuj spontanicznych
wyborów, a później pomyśl i o tym, że fasada powinna być odbierana przez wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku
przez długi czas jako ciągle przyjemna i atrakcyjna. Rozważ kombinacje i warianty. Dopiero wtedy podejmij ostateczną decyzję.
Aby ułatwić Ci wybór, z przyjemnością oferujemy pomoc naszych
doradców.

Kolory tak różne jak samo życie
Dzięki Baumit projektowanie kolorystyki nie ma żadnych ograniczeń. Twoja elewacja może być fantazyjna lub spokojna, urozmaicona lub stonowana – wszystko jest możliwe. Charakterystyczne
szczegóły architektoniczne można tak akcentować, żeby wywoływały efekty optyczne, harmonie i podziały. Aby wybór kolorów był
łatwiejszy i wygodniejszy – przede wszystkim dla indywidualnego
użytkownika – opracowaliśmy Taste of Life, kolekcję 88 najpiękniejszych barw, wybranych spośród całej palety Life, uzupełnionych o 20 kompozycji kolorystycznych. Pobudzą one do życia
każdą fasadę oraz ułatwią wybór kolorów i kombinacji, idealnie
dopasowanych do własnego budynku i wyobrażeń.

■■ cztery możliwości przeglądania
oferty kolorów: wg koloru podstawowego, inspiracji, trendów
architektonicznych i filozofii

■■ szereg narzędzi, które pomogą

Ci dobrać idealny kolor i strukturę
dla elewacji

■■ nowość – ColorDesigner Light

www.baumitlife.com
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Najlepsze
wykończenie

Wyprawy wierzchnie
Baumit NanoporTop
Tynk samoczyszczący

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

■■ samoczyszczący
■■ z efektem fotokatalizy
■■ bardzo wysoka trwałość
Baumit SilikonTop
Tynk silikonowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk
dostępny w kolorach Life.

■■ najłatwiejszy w obróbce
■■ odporny na brud i wodę
■■ najlepszy w trudnych warunkach aplikacji
Baumit StellaporTop
Tynk silikatowo-silikonowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Paroprzepuszczalny, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczony do wykonywania tynków
zewnętrznych o strukturze baranka, na istniejących i nowych tynkach mineralnych,
masach szpachlowych i betonie. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt
posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

■■ uniwersalny w zastosowaniu
■■ paroprzepuszczalny
■■ wysoka trwałość użytkowa
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Baumit SilikatTop
Tynk silikatowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na
bazie krzemianu. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada
ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

■■ wysokoparoprzepuszczalny
■■ mineralny, niepalny
■■ dedykowany do renowacji
Baumit GranoporTop
Tynk akrylowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny.
Wysoce elastyczny, o niskiej nasiąkliwości. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

■■ bogata kolorystyka
■■ łatwy w obróbce
■■ ekonomiczny
Baumit StyleTop

Tynk o intensywnym kolorze
Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk strukturalny o intensywnym kolorze
do dekoracyjnego wykańczania elewacji. Akrylowy, wysoce elastyczny, o niskiej nasiąkliwości. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada
ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

■■ najbardziej intensywne i ciemne kolory
■■ odporny na blaknięcie kolorów
■■ wyposażony w technologię chłodzenia
Baumit CreativTop

Modelowany tynk dekoracyjny
Gotowy do użycia, barwiony w masie, wzmocniony żywicą silikonową tynk
dekoracyjny. Przeznaczony do kreatywnego kształtowania struktur fasadowych. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.

■■ największa możliwość kształtowania form i struktur
■■ bogata kolorystyka
■■ tworzy indywidualny charakter powierzchni
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Podkreślić
detal

Wyprawy wierzchnie
Baumit EdelPutz Spezial
Tynk mineralny

Mineralny, barwiony w masie, cienkowarstwowy szlachetny tynk strukturalny.
Klasa CS II. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit.

■■ wysokoparoprzepuszczalny
■■ mineralny, niepalny
■■ ekonomiczny
Baumit MosaikTop
Tynk mozaikowy

Gotowy do użycia, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny.
Przeznaczony na podłoża mineralne – zalecany głównie w strefie cokołowej. Tynk
dostępny w 36 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład
uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie).

■■ efekt różnokolorowych kamyczków
■■ wysoka odporność na uszkodzenia
■■ wysoka trwałość użytkowa
Baumit MosaikSuperfine
Tynk mozaikowy drobnoziarnisty

Gotowy do użycia, na bazie drobnych piasków kwarcowych tynk dekoracyjny. Tynk
dostępny w 36 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie).

■■ efekt drobnych, kolorowych kamyczków
■■ wysoka odporność na uszkodzenia
■■ wysoka trwałość użytkowa
Baumit SpeedTop/Baumit SpeedTop Pearl
Dodatek antymrozowy do tynków/
Dodatek antymrozowy do tynku CreativTop Pearl

Dodatek do tynków SilikonTop, CreativTop Max/Trend/Vario/Fine, StellaporTop,
GranoporTop, CreativTop Pearl, przyspieszający powstawanie naskórka wyprawy wierzchniej i wzmacniający jej odporność na wpływ: niskich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza i opadów (mgły i deszczu).

■■ przyspiesza tworzenie filmu na tynku strukturalnym
■■ chroni fasadę przed warunkami atmosferycznymi
■■ do stosowania w zakresie temperatur od 1°C do 15°C
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Farby elewacyjne Premium
Baumit NanoporColor
Farba samoczyszcząca

Gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysokoparoprzepuszczalna
farba elewacyjna. Oparta na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, które
gwarantują długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na zanieczyszczenia i zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada
ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

■■ samoczyszcząca
■■ z efektem fotokatalizy
■■ bardzo wysoka trwałość
Baumit StarColor

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

■■ najlepsza ochrona elewacji
■■ odporna na brud i wodę
■■ bardzo wysoka siła krycia
Baumit PuraColor

Farba dyspersyjna Premium
Gotowa do użycia, elewacyjna farba akrylowa na bazie wysokiej jakości dyspersji żywic syntetycznych, silnie kryjąca, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych budynków ręcznie lub maszynowo.
Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna
w kolorach Life.

■■ największa gama kolorów
■■ łatwa w obróbce
■■ wodoodporna
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Nadać
akcent

Farby elewacyjne
Baumit SilikonColor
Farba silikonowa

Gotowa do użycia, uniwersalna, paroprzepuszczalna farba elewacyjna. Charakteryzuje ją podwyższona odporność na zabrudzenia oraz niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami
i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

■■ przyjazna w użyciu
■■ paroprzepuszczalna
■■ odporna na brud i wodę
Baumit SilikatColor
Farba silikatowa

Gotowa do użycia, krzemianowa, wysokoparoprzepuszczalna farba elewacyjna.
Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami,
glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

■■ wysokoparoprzepuszczalna
■■ mineralna, niepalna
■■ dedykowana do renowacji
Baumit GranoporColor
Farba akrylowa

Gotowa do użycia, dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna. Charakteryzuje ją niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę
przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.

■■ bogata kolorystyka
■■ łatwa w obróbce
■■ ekonomiczna
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Baumit ocieplenia

Powłoki elewacyjne Design Life
Baumit Metallic

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

■■ nadaje indywidualny, metaliczny połysk
■■ pozwala imitować powierzchnię metali
■■ podkreśla dekorację elewacji
Baumit Glitter

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

■■ transparentna, brokatowa dekoracja tynków
■■ nadaje indywidualny, opalizujący charakter
■■ błyszczy w świetle słonecznym
Baumit Lasur

Powłoka dekoracyjna
Gotowa do użycia, matowa, dyspersyjna, wykończeniowa powłoka dekoracyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków.

■■ koloryzująca dekoracja tynków
■■ idealna do wykonywania imitacji
■■ nadaje indywidualny wygląd powierzchni
Baumit Finish
Powłoka ochronna

Gotowa do użycia, transparentna, matowa powłoka nawierzchniowa. Do stosowania jako powłoka ochronna tynków i farb elewacyjnych, również do rozcieńczania powłoki dekoracyjnej Baumit Lasur.

■■ transparentny wygląd
■■ ochrona powierzchni elewacji
■■ gotowa i łatwa w użyciu
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Trwałe
mocowanie

Zaprawy klejowo-szpachlowe
Baumit StarContact White

Biała, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa
Mineralna, wzmocniona włóknami polipropylenowymi zaprawa klejowo-szpachlowa. Charakteryzuje ją
bardzo dobra przyczepność i wytrzymałość. Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemu ociepleń Baumit Star, przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny
mineralnej oraz do mineralnych powierzchni tynków cementowo-wapiennych lub betonu. Nie wymaga
gruntowania przed aplikacją tynków.

■■ zbrojona włóknami
■■ naturalnie biała szpachla
■■ wysoka przyczepność
Baumit StarContact Speed

Szybkowiążąca zaprawa klejowo-szpachlowa
Mineralna, paroprzepuszczalna, mrozo- i wodoodporna zaprawa klejowo-szpachlowa. Charakteryzuje ją
krótki czas wiązania oraz wysoka przyczepność. Przeznaczona do przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemów ociepleń Baumit. Polecana do użytku w okresach charakteryzujących się niskimi temperaturami
(powyżej 0°C) i wysoką wilgotnością.

■■ ocieplanie w niskich temperaturach
■■ szybkie wiązanie w zimnych i wilgotnych warunkach
■■ wysoka przyczepność i elastyczność
Baumit ProContact

Zaprawa klejowo-szpachlowa
Mineralna, na bazie cementu, systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa. Przeznaczona do przyklejania,
szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki
w warstwie zbrojonej systemów ociepleń Baumit Pro i Pro Reno S.

■■ do klejenia i szpachlowania
■■ wysoka wytrzymałość
■■ wysokoparoprzepuszczalna
Baumit PowerFlex

Dyspersyjna masa szpachlowa
Gotowa do użycia, zbrojona włóknami aramidowymi dyspersyjna masa szpachlowa. Charakteryzuje ją bardzo dobra odporność mechaniczna na uderzenia oraz elastyczność. Przeznaczona do
szpachlowania płyt styropianowych, z wełny mineralnej oraz do wykonywania warstwy zbrojonej
(zatapiania siatki) w systemach ociepleń Baumit.

■■ wysoka odporność mechaniczna na uderzenia
■■ zbrojona włóknami aramidowymi
■■ gotowa do użycia masa (w postaci pasty)
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Termoizolacja, grunt, siatka
Baumit ResolutionTherm
Termoizolacyjna płyta fenolowa

Przeznaczona do stosowania w systemie ociepleń Baumit StarSystem Resolution, termoizolacyjna płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, oklejana obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu
grafitowego. Dzięki bardzo niskiej przewodności cieplnej, posiada bardzo wysoką izolacyjność cieplną, umożliwiającą znaczną redukcję grubości ocieplenia. Dodatkowo, płyta charakteryzuje się wysoką
dokładnością wymiarową i niskim stopniem kurczliwości eliminującym powstawanie fug w miejscach
łączenia płyt na elewacji.

Baumit openTherm

Elewacyjna, perforowana płyta styropianowa
Biała, perforowana, oddychająca (dyfuzja pary wodnej μ ≤ 10) elewacyjna płyta styropianowa. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemach ociepleń Baumit Star.

Baumit StarTherm

Elewacyjna grafitowa płyta styropianowa
Grafitowa, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Charakteryzują ją najlepsze parametry
izolacji cieplnej wśród płyt styropianowych. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemie
ociepleń Baumit Star.

Baumit ProTherm

Elewacyjna płyta styropianowa
Biała, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny
w systemach ociepleń Baumit.

Płyty z wełny mineralnej
Płyta elewacyjna

Płyty lamelowe z wełny mineralnej
Płyta elewacyjna

Baumit UniPrimer

Podkład gruntujący uniwersalny
Gotowy do użycia, wyrównujący chłonność podłoża uniwersalny podkład gruntujący. Do stosowania
w systemach ociepleń Baumit, przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych oraz mozaikowych, wyłącznie na podłoża mineralne. Możliwe jest zamówienie barwionych gruntów.

Baumit StarTex

Siatka z włókna szklanego
Alkalioodporna siatka z włókna szklanego przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń Baumit. Wielkość oczek: ok. 4x4,5 mm.
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Baumit
StarTrack

Kotwy montażowe do ociepleń

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

Schemat rozmieszczenia Baumit StarTrack

Baumit StarTrack Red

Baumit StarTrack umieszczać maks. w odstępach 40x40 cm
na powierzchni ściany oraz w odległości maks. 10 cm od listwy
startowej i krawędzi budynku.

mur nośny
stary tynk

system ociepleń
z płytą styropianową
40

Baumit StarTrack Blue
40

10

10

zewnętrzna krawędź budynku

Baumit StarTrack
Red/Orange

górna krawędź cokołu/profil cokołowy
StarTrack powinien być stosowany wyłącznie z zaprawą klejową Baumit
StarContact White
lub ProContact.
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beton
Baumit StarTrack
Blue
system ociepleń
z płytą styropianową

Baumit ocieplenia
Schemat kotwienia

4

2

Korzyści dla Państwa:

7

1

■■ jedna długość kotwy montażowej (niezależna
3

od grubości mocowanej termoizolacji EPS)

■■ brak mostków termicznych w miejscach ko-

5

twienia (nie przebija płyt termoizolacyjnych)

■■ oszczędność czasu i kosztów montażu
■■ brak konieczności usuwania starej powłoki

4

tynku z elewacji

■■ montaż kotew możliwy nawet w niesprzyjają-

6

cych warunkach pogodowych

1
2
3
4
5
6
7

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

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

Rodzaj podłoża

Przeznaczenie

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

StarTrack Red

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

■
■

■
■

Pustak
ceramiczny
szczelinowy

■

■

Beton komórkowy

■

A

Beton

B

Pełna cegła

C
D

Długość trzpienia (mm)

StarTrack Blue

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

■
■

88

88

55

Minimalna głębokość
kotwienia* (mm)

40/65**

40

40

Średnica otworu (mm)

8

8

8

* kotwienie do nośnego podłoża
** 65 mm w betonie komórkowym i gazobetonie
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Montaż
ocieplenia

Zaprawy i produkty dodatkowe
Baumit SpeedFlex

Dodatek zimowy do dyspersyjnej masy szpachlowej
Dodatek do dyspersyjnej masy szpachlowej PowerFlex przyspiesza powstawanie naskórka warstwy
szpachlowej i zbrojonej w systemach ociepleń. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wpływ niskich temperatur, wilgotności powietrza oraz opadów (mgły i deszczu).

Baumit FlexMarmor

Biała, wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek
Wysokoelastyczna, odkształcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, na bazie białego cementu zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tiksotropowa
– o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania każdego
rodzaju płytek (klinkierowych, ceramicznych, z kamienia naturalnego i sztucznego, np. marmuru, granitu, mozaiki szklanej) i innych okładzin. Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach
mechanicznych i termicznych, odkształcalnych oraz na wszelkie podłoża mineralne, w tym do klejenia
płytek w systemach ociepleń ETICS, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

Baumit FlexTop

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek
Wysokoelastyczna, odkształcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania każdego
rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i średniej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, odkształcalnych
oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

Baumit FugenMörtel Keramik S

Zaprawa do fugowania gładkich, nienasiąkliwych płytek elewacyjnych
Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania gładkich, niechłonnych płytek ceramicznych, klinkierowych i innych, metodą szlamowania na mokro w systemie ociepleń.

Baumit FugenMörtel Keramik F

Zaprawa do fugowania szorstkich, chłonnych płytek elewacyjnych
Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania gładkich, niechłonnych płytek ceramicznych, klinkierowych i innych, metodą szlamowania na mokro w systemie ociepleń.

Baumit S (STR)
Łącznik wkręcany

Uniwersalny łącznik wkręcany ∅ 8 mm do podłoży betonowych, szczelinowych i gazobetonu, do montażu zagłębianego (z użyciem zaślepek EPS lub MW) lub powierzchniowego (z zatyczką EPS). Śruba ze
stali ocynkowanej. Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność również w słabszych
podłożach. Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit.

Baumit N (NTK)
Łącznik wbijany

Uniwersalny łącznik wbijany ∅ 8 mm do podłoży betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpień ze
stali ocynkowanej z warstwą tworzywa. Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność
również w słabszych podłożach. Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit.
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Baumit ocieplenia

Ocieplenia krok po kroku

1
Klejenie płyt – nanoszenie kleju na płytę izolacyjną punktowo
i na obrzeżach. Powierzchnia sklejenia – min. 40% płyty.

3
Zbrojenie ukośne narożników otworów okiennych lub drzwiowych, kawałki siatki zbrojeniowej o wymiarach ok. 30x40 cm.

5
Gruntowanie – nanoszenie podkładu zwiększającego przyczepność i wyrównującego chłonność podłoża.

2
Wypełnianie otwartych spoin budowlanych o głębokości do 1 cm
pianką poliuretanową, głębsze spoiny – materiałem izolacyjnym
(styropian, wełna).

4
Warstwa zbrojona – zatapianie siatki z włókna szklanego
Baumit StarTex w zaprawie klejowo-szpachlowej w grubości
warstwy.

6
Wykonanie zewnętrznego tynku dekoracyjnego poprzez nakładanie, zacieranie, filcowanie lub modelowanie tynku.
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Farby
Premium
Baumit

Co nada trwale estetyczny
wygląd elewacji?
Farby fasadowe w wersji Premium

Rodzaj, jakość i barwa farby fasadowej to elementy, które wpływają nie tylko na wartości estetyczne budynku, ale przede wszystkim na trwałość elewacji w przyszłości. Dlatego decyzja przy
wyborze takiej farby musi być przemyślana i dostosowana do naturalnych warunków, w jakich
ma być używana. W ostatnim czasie do oferty produktów firmy Baumit dołączyły farby elewacyjne w wersji Premium, które gwarantują najwyższą jakość powłok malarskich.
Nowoczesna receptura wzbogacona o mikrokapsułki zabezpiecza powłoki, chroni je przed
atakiem grzybów, glonów i pleśni oraz czyni odpornymi na wypłukiwanie. Ponadto dodatek
Cool Pigmentów powoduje, że rzadko wybierane ciemne kolory nie blakną, a system ociepleń
chroniony jest przed nadmiernym nagrzewaniem.

■■ wysoce odporne na zanieczyszczenia
■■ długotrwale estetyczne
■■ silnie kryjące, łatwe i szybkie w stosowaniu

Pomysły z przyszłością.

