
Baumit
StarSystem Resolution

Pomysły z przyszłością.

 ■ najwyższy poziom izolacji termicznej

 ■ najmniejsza grubość ocieplenia

 ■ najbardziej zaawansowany technicznie

Więcej 
przestrzeni 
do życia



Baumit 
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Resolution

13 sierpnia 2013 roku opublikowane zostało Rozporzą-
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, które dokonało zmian w rozporządzeniu do-
tyczącym warunków technicznych, które powinny speł-
niać budynki oraz ich umiejscowienie. Najistotniejsze 
poprawki dotyczą zmniejszenia wartości współczynni-
ka przenikania ciepła U wśród wszystkich typów budyn-
ków i metody obliczania wskaźnika EP, który precyzuje 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię 
pierwotną w skali roku.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem współ-
czynnik przenikania ciepła U [W/(m² · K)] dla ścia-
ny zewnętrznej, zmniejszany jest systematycznie 
od 2014 roku. Pierwotnie jego poziom wynosił 0,25, 

od 2017 roku wymagany jest współczynnik nie wyższy 
niż 0,23, a od 2021 roku dopuszczalny będzie poziom 
maksymalny 0,20. W obliczu nadchodzących zmian 
Inwesto rzy i Architekci będą zmuszeni dostosowa ć no-
wopowstałe budynki do tych parametrów. 

Ociepleniowa (r)ewolucja!

Izolacyjność termiczna 
a wytyczne warunków technicznych
Niekorzystne zmiany środowiskowe zdefiniowane na poziomie globalnym oraz 
wyczerpujące się zasoby naturalne wpływające na wzrost cen nośników energii 
spowodowały, że w XXI w. celem nr 1 w budownictwie stała się energooszczędność.

2



St
ar

Sy
st

em
 R

es
ol

ut
io

n

Jednym z rozwiązań jest regularne powiększanie grubości izolacji 
termicznej w celu uzyskania wymaganej wartości współczynnika 
przenikania ciepła U. Ma to znaczenie w odniesieniu do prac, 
w których wykorzystuje się tradycyjne, cieszące się zainteresowa-
niem materiały, takie jak np. płyty ze styropianu lub wełny mine-
ralnej. Takie rozwiązanie będzie wymagało zwiększania grubości 
izolacji termicznej przegrody do aktualnych wymagań, co w efek-
cie może skutkować obrazem domów, które kojarzą się z niecie-
kawymi bunkrami z oknami przypominającymi otwory strzelnicze. 

Druga możliwość, to użycie materiałów termoizolacyjnych, które 
charakteryzują się niższymi wartościami współczynnika przewo-
dzenia ciepła w porównaniu do współcześnie często wykorzy-
stywanych w w/w celu materiałów, lecz różniących się przy tym 
mniejszą grubością warstwy termoizolacji.

100%

120%

130%

150%

przed 01.01.2014 r.

po 01.01.2014 r.

po 01.01.2017 r.

po 01.01.2021 r.

Wzrost grubości izolacji termicznej.
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Baumit 
StarSystem
Resolution Ekstra cienka izolacja cieplna

Mniej znaczy więcej  
– Baumit StarSystem Resolution
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, a dokładniej – 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 i współczynniku λ=0,040 W/mK. Potwierdzeniem 
znakomitych osiągnięć systemu Baumit StarSystem Resolution jest Europejska 
Aprobata Techniczna. 

Innowacyjny surowiec 
Izolacyjna płyta fasadowa Baumit ResolutionTherm 
składa się z rdzenia ze sztywnej piany fenolowej, po-
krytej 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 naj-
lepszych w kategorii ETICS. Nowy, ekstra cienki system 
ociepleniowy Baumit StarSystem Resolution charakte-
ryzuje się długim okresem użytkowania i dzięki temu 
stanowi inwestycję na całe życie.
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Izolacja przyszłości – materiał z tradycją
Rdzeń płyty ResolutionTherm zbudowany jest z żywicy resolowej, będącej najstarszym tworzywem 
sztucznym na świecie. Dzięki specjalnym mikrokomórkom można osiągnąć wyjątkową wartość 
izolacyjną, która pozwala na zastosowanie jej nawet w najtrudniejszych warunkach.

Firmie Baumit, wspólnie z firmą 
Austrotherm, udało się stworzyć 
nową, wyjątkowo cienką płytę 
izolacyjną, która spowoduje re-
wolucję w obszarze izolacji fasad. 
Firma Austrotherm wniosła do 
badań i rozwoju swoje kilkudzie-
sięcioletnie doświadczenie w ka-
tegorii systemów izolacyjnych, 
co umożliwiło dokonanie wielkie-
go postępu w tej dziedzinie.

Redukcja grubości elementów 
izolujących, a w rezultacie uzy-
skanie większej powierzchni użyt-
kowej, jest powodem do radości 
każdego Inwestora.

SR
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Więcej powierzchni użytkowej 
– lepsza jakość życia

Więcej przestrzeni do życia
Niezwykle dobre parametry izolacji i wynikająca stąd mniejsza grubość 
materiału pozwalają na efektywne ocieplenie powierzchni, których 
dotychczas ze względu na brak miejsca nie można było izolować 
w stopniu satysfakcjonującym.

 ■ nowe budynki oraz 
te wybudowane po 
01.04.1995 r. (ocieplenie 
do wysokości 25 m) 

 ■ budynki wybudowane przed 
01.04.1995 r. (o wysokości 
do 11 kondygnacji)

 ■ budynki pasywne

 ■ zabudowa graniczna

 ■ loggie i balkony

 ■ wnęki okienne i drzwiowe

 ■ ścianki kolankowe 
i wykusze

Przykład
130 m2 
powierzchni 
użytkowej

+ 8 m2

+ 4 m2

Przykład 
134 m2 
powierzchni 
użytkowej

Więcej 
powierzchni 
użytkowej dzięki 
izolacyjnej płycie 
fasadowej Baumit 
ResolutionTherm!

1*

1* Baumit StarSystem Resolution: 0,022 W/mK, 6 cm
2* tradycyjne ocieplenie na styropianie EPS: 0,040 W/mK, 10 cm

2*

Zwykły styropian

Styropian grafitowy

Baumit ResolutionTherm
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Jakość w systemie
Jakość i trwałość całego systemu ociepleń może być zapewniona wyłącznie przy użyciu wszystkich 
jego składników pochodzących od jednego producenta. Produkty ujęte w systemie Baumit 
StarSystem Resolution zostały dobrane tak, aby spełniał on najwyższe parametry termoizolacyjności 
i zachowywał czystą, trwałą i estetyczną elewację na lata.

SR

1 2

3

4
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Budowa systemu
1. Mur

2. Baumit StarContact White

3. Baumit ResolutionTherm

4. Baumit StarContact White  
i Baumit StarTex

5. Baumit NanoporTop

Baumit oferuje szeroki asortyment dla bez-
piecznego systemu ociepleń – od listwy, krawę-
dzi i fugi profilu, aż po odpowiednie kołki.
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Baumit 
StarSystem
Resolution Wyższa wartość izolacji

Cienka warstwa dla mocnych rozwiązań
Zastosowanie innowacyjnych płyt fasadowych Baumit ResolutionTherm wraz z zaprawą klejowo -
- szpachlową Baumit StarContact White, siatką zbrojącą z włókna szklanego Baumit StarTex 
i wyprawą wierzchnią z tynku Baumit NanoporTop odznacza się bezkonkurencyjnymi zaletami 
i umożliwia redukcję grubości całej konstrukcji ocieplenia. Z tego powodu system Baumit 
StarSystem Resolution stanowi optymalne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca, 
w szczególności w przypadku takich obszarów jak loggia, ościeża i zabudowa graniczna.

 ■ najwyższy poziom izolacji termicznej

 ■ najmniejsza grubość ocieplenia

 ■ najbardziej zaawansowany technicznie
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Klejenie  
i szpachlo-
wanie

Materiał 
izolacyjny

Mocowanie

Zbrojenie

Powłoka 
końcowa

Baumit StarContact White | Biała, wzmocniona zaprawa  
klejowo-szpachlowa

Mineralna, wzmocniona włóknami polipropylenowymi zaprawa klejowo-szpachlowa. Cha-
rakteryzuje 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 po-
wierzchni tynków cementowo-wapiennych lub betonu. Nie wymaga gruntowania przed 
aplikacją tynków.

Baumit ResolutionTherm | Termoizolacyjna płyta fenolowa

Przeznaczona do stosowania w systemie ociepleń Baumit StarSystem Resolution, termoizo-
lacyjna płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, oklejana obustronnie cienką (3 mm) 
warstwą styropianu grafitowego. Dzięki bardzo niskiej przewodności cieplnej, posiada bar-
dzo 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 S (STR) | Łącznik wkręcany

Uniwersalny łącznik wkręcany ø 8 mm do podłoży betonowych, szczelinowych i gazobe-
tonu, 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. Montaż urządzeniem Baumit S (STR) Tool.

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.

Baumit NanoporTop

Baumit SilikonTop

Baumit StellaporTop

Baumit SilikatTop

Baumit GranoporTop

Baumit StyleTop

Baumit CreativTop

Baumit MosaikTop

SR

Baumit StarSystem Resolution – składowe systemu
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Baumit SilikonTop | Tynk silikonowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Elastyczny, paroprzepuszczalny i wy-
soce 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 nasią-
kliwości. 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

Baumit 
StarSystem
Resolution

Tynki strukturalne – doskonałe 
wykończenie systemu

Jak możemy wyobrazić sobie działanie 
tego mechanizmu? Światło dzienne ak-
tywuje fotokatalizator, jakim jest dwutle-
nek tytanu zawarty w tynku oraz w farbie. 
Fotokatalizator pod wpływem światła 
rozkłada zgromadzone na powierzch-
ni cząsteczki brudu, które usuwane są 
z elewacji poprzez ruch powietrza. Z kolei 
deszcz i odparowująca wilgoć usuwają 
zanieczyszczenia i oczyszczają fasadę. 

Ten mechanizm daje dodatkową ochronę 
przed glonami, grzybami, bakteriami oraz 
cząsteczkami kurzu i zanieczyszczenia-
mi. Co ważne, zawarty w fasadzie fotoka-
talizator nie zużywa się. Dla elewacji z za-
stosowanym tynkiem Baumit NanoporTop 
lub farbą Baumit  NanoporColor oznacza 
to wieloletnie utrzymanie pięknego, este-
tycznego wyglądu i trwałej czystości.

Dodatkowa ochrona przed zanieczyszczeniami
poprzez fotokatalizę
Baumit NanoporTop i Baumit NanoporColor zostały dodatkowo wyposażone w fotokatalityczny 
mechanizm samooczyszczania. Oczyszczanie odbywa się poprzez wykorzystanie siły światła, wiatru, 
deszczu i odparowującej wilgoci. Dzięki temu elewacja jest aktywnie chroniona przed zanieczyszcze-
niami i jeszcze dłużej zachowuje piękno i czystość.

Światło dzienne aktywuje 
fotokatalizator w tynku lub 
w farbie.

Fotokatalizator TiO² roz-
kłada zgromadzone na 
powierzchni cząsteczki 
brudu (grzybów, pleśni 
i glonów), które następnie 
usuwane są przez ruch 
powietrza.

Dodatkowo deszcz i od-
parowująca z powierzchni 
wilgoć usuwają cząsteczki 
brudu i oczyszczają fasa-
dę.

Baumit Nanopor z fotokatalizą potrafi więcej
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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 nasią-
kliwości. 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 kre-
atywnego 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

Baumit MosaikTop |Tynk mozaikowy

Gotowy do użycia, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny. Przeznaczony na podłoża mine-
ralne – 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
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Baumit 
StarSystem
Resolution

Kolorystyka tynków i farb 
Baumit Life
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Wybrane kolory tynków strukturalnych

M302 M309 M329M307 M321M306 M319 M334M308 M326

Wybrane kolory tynków mozaikowych

Podane w folderze próbki kolorów mają charakter poglądowy.

Wybrane wzory kolorów powłok Lasur na tynku strukturalnym
Shine 725L Fresh 731L Casual 732L

Wybrane techniki aplikacji struktur z użyciem Baumit CreativTop
Wałkowanie Czesanie Szpachlowanie Kraterowanie Szczotkowanie Zaciąganie

Life – kreatywne możliwości
Kolory wywierają wpływ na każdego człowieka w każdym momen-
cie. 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 sponta-

nicznych wyborów, a później pomyśl i o tym, że fasada powinna 
być odbierana przez wszystkich mieszkańców i użytkowników bu-
dynku przez długi czas jako ciągle przyjemna i atrakcyjna. Roz-
waż kombinacje i warianty. Dopiero wtedy podejmij ostateczną 
decyzję. Aby ułatwić Ci wybór, z przyjemnością oferujemy pomoc 
naszych doradców. 

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

Baumit Life 
Ta największa w Europie gama odcieni tynków i farb elewacyj-
nych wpisuje się w najbardziej wyrafinowane gusta, stwarzając 
niezliczone możliwości w zakresie kreowania wyglądu fasady. 
Każdy z łatwością znajdzie swój wymarzony kolor. Baumit Life to 
aż 888 zdefiniowanych we wzorniku kolorów, których jakość jest 
powtarzalna w każdym zamówieniu.

Baumit 
StarSystem
Resolution

Kolorystyka tynków i farb 
Baumit Life

Baumit 
StarSystem
Resolution
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Farby fasadowe w wersji Premium
Rodzaj, jakość i barwa farby fasadowej to elementy, które wpływają nie tylko na wartości este-
tyczne 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 elewa-
cyjne 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

Co nada trwale estetyczny
wygląd elewacji?

Farby
Premium
Baumit
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Pomysły z przyszłością.


