
Pomysły z przyszłością.

 ■ naturalny efekt samooczyszczania
 ■ szybkoschnąca powierzchnia
 ■ technologia Cool Pigment
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CZYSTA ELEWACJA NA LATA

USPRAWNIENIE PRAC MALARSKICH

WYGODA UŻYTKOWANIA

Teraz tynki i farby Baumit w nowej li-
nii Premium są jeszcze wygodniejsze 
w użytkowaniu na budowie dzięki prak-
tycznej podziałce ułatwiającej dozowa-
nie wody, umieszczonej wewnątrz każ-
dego kubła.

Tynk Baumit NanoporTop oraz farba 
Baumit NanoporColor opracowane zo-
stały z wykorzystaniem nanotechnolo-
gii oraz wyposażone w fotokatalizator, 
który aktywowany światłem słonecznym 
dodatkowo zapobiega osadzaniu się 
zanieczyszczeń na elewacji. Dzięki za-
stosowaniu tych najnowocześniejszych 
technologii, elewacje budynków pozo-
stają czyste na dłużej, co zdecydowanie 
ogranicza konieczność ich konserwacji.

Od 2017 roku farby Baumit są produko-
wane na bazie nowej formuły oraz mogą 
być aplikowane na powierzchnię elewa-
cji za pomocą technologii Airless. Apli-
kacja natryskowa niesie za sobą takie 
korzyści jak przyspieszenie pracy oraz 
równomierną aplikację nawet na du-
żych, ciągłych powierzchniach.
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TRWAŁOŚĆ INTENSYWNYCH KOLORÓW WYDAJNE KRYCIE

ODPORNOŚĆ

Jeszcze niedawno stosowanie ciemnych 
i intensywnych kolorów na dużych po-
wierzchniach ścian zewnętrznych budyn-
ku wiązało się z ryzykiem uszkodzenia 
elewacji. Zwłaszcza tej z ociepleniem 
opartym na styropianie. Ciemne kolory 
nagrzewają się bowiem znacznie szyb-
ciej i do wyższych temperatur niż kolo-
ry jasne oraz pastelowe. Firma Baumit 
proponuje rozwiązanie, które umożliwia 
stosowanie ciemnych kolorów na elewa-
cjach bez ograniczeń. Wszystko to dzięki 
specjalnym Cool Pigment, które Baumit 
dodaje w standardzie do wymagających 
tego odcieni tynków i farb z palety ko-
lorów Baumit. Nawet najciemniejsze, 
najbardziej intensywne i najmodniejsze 
odcienie kolorystyczne z palety Baumit 
Life można stosować na ociepleniach, 
w tym także na dużych powierzchniach!

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

Intensywne tonacje kolorów na elewacji 
domu to trend podkreślający indywidu-
alizm jego właściciela, a jednocześnie 
stanowiący prawdziwe wyzwanie dla 
producentów materiałów budowlanych. 
Promienie słoneczne mogą bowiem 
z czasem powodować blaknięcie ko-
lorów. Tynki i farby Baumit posiadają 
wysokiej jakości pigmenty UV, dzięki 
którym kolory na elewacji pozostają in-
tensywne przez długi czas.

Farby elewacyjne z nowej linii Baumit 
Premium dzięki udoskonalonej grubości 
powłoki oraz dużym udziale pigmentów 
już po pierwszej aplikacji charakteryzuje 
wysoka siła krycia.

 

Czy znasz korzyści
z uzywania produktów Premium?

7 CIEMNE KOLORY NA ELEWACJI
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Tynki i farby 
elewacyjne

Linia Premium

 ■ samooczyszczające
 ■ z efektem fotokatalizy
 ■ bardzo wysoka trwałość

BAUMIT NANOPORTOP I NANOPORCOLOR

Lata doświadczenia oraz najnowsze osiągnięcia technolo-
giczne pozwoliły firmie Baumit na opracowanie wysokiej ja-
kości produktów Baumit Nanopor. Są nimi: gotowy do użycia 
tynk NanoporTop oraz farba elewacyjna NanoporColor.

Niepowtarzalne właściwości samooczyszczające umożliwiają 
zachowanie czystości elewacji przez wiele lat. Powodują usu-
nięcie brudu osiadającego na powierzchni elewacji podczas 
wiatru lub deszczu. Fotokatalizator zawarty w produktach nie 
zanika wraz z działaniem – w efekcie powierzchnia elewacji 
pozostaje czysta i cieszy oko przez długi czas.

Dzięki specjalnej strukturze oraz pod wpływem działania warunków atmosferycznych, 
tynk Baumit NanoporTop i farba Baumit NanoporColor zwiększyły swoje możliwości 
samooczyszczające. Po pierwsze, gładka powierzchnia tynku na poziomie nanocząsteczek jest 
odporna na wchłanianie brudu, chroniąc elewację przed zanieczyszczeniem. Po drugie, tynk 
Baumit NanoporTop i farba Baumit NanoporColor zawierają fotokatalizator aktywowany światłem 
słonecznym.

Efekt samooczyszczania – piękna i trwała elewacja

Baumit Nanopor
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Baumit NanoporTop

Przy takim powiększeniu widać, 
że powierzchnia zwykłej elewacji jest o wiele 
bardziej szorstka, przez co brud łatwiej się 
na niej osadza.

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

ok. 0,2 mmok. 0,2 mm

Standardowy tynk

Zwykła elewacja 
po kilku latach

Baumit Nanopor Efekt Nanopor
Kropla wody przybiera półkulistą postać i zatrzymuje się  
na warstwie zwykłego tynku. Efekt samooczyszczania jest 
rezultatem działania hydrofilowej, nanoporowej powłoki, któ-
ra powstaje na świeżo nałożonym tynku Baumit NanoporTop.

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

EFFECT

SELFCLEANING

FOTOKATALIZA

D
ŁU

GOTRWAŁA CZYSTOŚ
Ć

55



Tynki i farby 
elewacyjne

Linia Premium

 ■ szybkie wysychanie elewacji
 ■ wysoka odporność na zabrudzenia
 ■ łatwa aplikacja

BAUMIT STARTOP I STARCOLOR

Tynk Baumit StarTop posiada hydrofilowe i hydrofobowe wła-
ściwości redukujące zabrudzenia powierzchni. Właściwości 
hydrofilowe oraz porowata struktura tynku powodują spły-
wanie kropel wody, dzięki czemu po deszczowej pogodzie 
powierzchnia elewacji wysycha szybciej. Wilgoć rozprzestrze-
nia się na powierzchni elewacji, co ułatwia jej odparowanie.

Połączenie tych dwóch funkcji – szybkiego wysychania oraz 
skraplania się wody – sprawia, że powierzchnia elewacji 
jest niemalże całkowicie odporna na zabrudzenia. Tynk  
Baumit StarTop jest bardziej elastyczny i łatwiejszy w aplika-
cji, cechuje się też jednolitą, łatwą do uzyskania strukturą. 
Elastyczność gotowego do użycia tynku sprawia, że jego na-
kładanie jest wyjątkowo proste.

Tynk Baumit StarTop nowej generacji, dzięki innowacyjnemu wypełniaczowi i żywicy silikonowej 
jest bardzo odporny na zabrudzenia. Wysokiej jakości, nowoczesna ochrona mikrobiologiczna 
i specjalna, porowata struktura powodują, że Baumit StarTop posiada szybkoschnącą 
powierzchnię oraz jest odporny na działanie grzybów i pleśni. Jednocześnie jego drobna 
mikrostruktura poprawia estetykę koloru i zapewnia niepowtarzalną siłę krycia.

Drypor Effect – gwarancja czystości na lata

Baumit Star
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Widok powierzchni tynku Baumit StarTop pod mikroskopem pokazuje jak szybko 
następuje rozprowadzenie i wysychanie wilgoci.

Powierzchnia tynku StarTop cechuje się strukturą podobną do koralowca.

DRYPOR
EFFECT
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Tynki i farby 
elewacyjne

Linia Premium

 ■ największa gama kolorów
 ■ pozwala uzyskać intensywną tonację kolorów
 ■ technologia Cool Pigment

BAUMIT PURATOP I PURACOLOR

Obecnie popularne są bardzo intensywne odcienie. Dotych-
czas połączenie estetyki budynku z wysokim zapotrzebowa-
niem na wydajność energetyczną i trwałość stanowiło nie-
małe wyzwanie dla Właścicieli, Projektantów i Wykonawców 
budynków.

Właściciele i Projektanci budynków, którzy pragnęli uzyskać 
wyraziste kolory elewacji, dotychczas nie mieli wielkiego 
wyboru w zakresie kolorów, głównie z powodu blaknięcia 
i nagrzewania się ciemniejszych odcieni w słońcu. Teraz to 
wszystko jest możliwe dzięki niepowtarzalnemu składowi 
produktów Baumit PuraTop i PuraColor! Dają one nieograni-
czone możliwości w zakresie stosowania palety Baumit Life, 
nawet w najbardziej intensywnych tonacjach. Tynk i farba 
Pura dostępne są w aż 852 kolorach z palety Baumit Life, 
w tym jako jedyne w odcieniach intensywnych zakończonych 
cyfrą 1 (poglądowo prezentujemy je na stronie obok).

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

Allure Effect – eksplozja kolorów na elewacji

Baumit Pura
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94 intensywne kolory stanowią podstawę gamy Baumit Life. 
Paleta kolorów firmy Baumit wyróżnia się dzięki mocnym bar-
wom, które nadają elewacjom wyjątkowego i indywidualnego 
charakteru. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych Cool Pigment 
kolory te można stosować na dużych powierzchniach jako war-

stwę wierzchnią systemów ociepleń (nawet tych na styropianie). 
Specjalne pigmenty chłodzące odbijają promienie słoneczne le-
piej niż zwykłe pigmenty, co znacząco wpływa na zmniejszenie 
temperatury powierzchni. Nie daj się więcej ograniczać i wybierz 
swoją ulubioną tonację koloru z całej gamy Baumit Life.

ALLURE
EFFECTTECHNOLOGIA COOL PIGMENT

PE
ŁN

A 
GA

M
A KOLORÓW       INTENSYW

NOŚĆ KOLORÓW

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

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

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

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

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

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

Przedstawione próbki stanowią orientacyjną gamę kolorów dla danego produktu. Podstawą zamówienia jest wzornik kolorów Baumit Life.

99



Tynki i farby 
elewacyjne

Linia Premium

Baumit NanoporColor | Farba samoczyszcząca premium
Gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysokoparoprzepuszczal-
na farba elewacyjna. Oparta na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, 
które gwarantują długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na zanie-
czyszczenia i zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt 
posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba do-
stępna w kolorach Life.
Zużycie:   przy dwukrotnym malowaniu ok. 0,30-0,35 l/m²
Opakowanie: 14 l i 5 l

Baumit StarColor | Farba silikonowa premium
Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewa-
cyjna, na bazie żywicy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia 
i podwyższona odporność na zabrudzenia. Przeznaczona do ręcznego 
i maszynowego malowania ścian zewnętrznych. Produkt posiada zwięk-
szoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w ko-
lorach Life.
Zużycie:   przy dwukrotnym malowaniu ok. 0,30-0,35 l/m²
Opakowanie: 14 l i 5 l

Baumit PuraColor | Farba dyspersyjna premium
Gotowa do użycia, elewacyjna farba akrylowa na bazie wysokiej jakości 
dyspersji żywic syntetycznych, silnie kryjąca, o niskiej nasiąkliwości. Prze-
znaczona do malowania ścian zewnętrznych budynków ręcznie lub ma-
szynowo. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami 
i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life.
Zużycie:   przy dwukrotnym malowaniu ok. 0,30-0,35 l/m²
Opakowanie: 14 l i 5 l

654 kolory

 ■ samoczyszcząca 

 ■ z efektem fotokatalizy 

 ■ bardzo wysoka trwałość

758 kolorów

 ■ najlepsza ochrona elewacji

 ■ odporna na brud i wodę

 ■ bardzo wysoka siła krycia

852 kolory

 ■ największa gama kolorów

 ■ łatwa w obróbce 

 ■ wodoodporna

Tynki i farby Premium
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Baumit NanoporTop | Tynk samoczyszczący premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. 
Mineralny, wysokoparoprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia. Oparty 
na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, które gwarantują długotrwa-
łą czystość i wysoką ochronę przed zanieczyszczeniami. Do stosowania 
w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed 
grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.
Struktura: K1,5 K2 K3 R2 R3
Wielkość ziarna: 1,5 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm
Zużycie (kg/m²): ok. 2,5 ok. 2,9 ok. 3,9 ok. 2,6 ok. 3,6
Opakowanie: 25 kg

Baumit StarTop | Tynk silikonowy premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na 
bazie żywicy silikonowej. Łatwy w użyciu, elastyczny i paroprzepuszczalny. 
Posiada nowoczesny wypełniacz funkcjonalny pozwalający w kontakcie 
z deszczem, mgłą i skroploną wodą uzyskać szybkoschnącą powierzchnię 
elewacji. Wysoce odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia. 
Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada zwiększoną ochronę 
przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.
Struktura: K1,5 K2 K3 R2 R3
Wielkość ziarna: 1,5 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm
Zużycie (kg/m²): ok. 2,5 ok. 2,9 ok. 3,9 ok. 2,6 ok. 3,6
Opakowanie: 25 kg

Baumit PuraTop | Tynk akrylowy premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. 
Łatwy w użyciu i elastyczny. Pozwala uzyskać zarówno bardzo intensyw-
ne kolory, jak i wszelkie inne dostępne we wzorniku kolorów Baumit Life.  
Zapewnia wysoką stabilność kolorów, dzięki szczególnie dobremu wiąza-
niu pigmentów. Odporny na niekorzystne warunki pogodowe. Do stosowa-
nia w systemach ociepleń. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed 
grzybami glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life.
Struktura: K1,5 K2 K3 R2 R3
Wielkość ziarna: 1,5 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm
Zużycie (kg/m²): ok. 2,5 ok. 2,9 ok. 3,9 ok. 2,6 ok. 3,6
Opakowanie: 25 kg

654 kolory

 ■ samoczyszczący 

 ■ z efektem fotokatalizy 

 ■ bardzo wysoka trwałość

758 kolorów

 ■ szybkoschnąca i wysoce 
odporna na zabrudzenia 
powierzchnia

 ■ zwiększona ochrona przed 
grzybami i pleśnią

 ■ najlepsze właściwości obróbki

852 kolory

 ■ dostępny w pełnej kolorystyce 
Baumit Life

 ■ pozwala uzyskać intensywną 
tonację kolorów

 ■ wyposażony w technologię 
chłodzenia
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Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit PuraColor

 

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków 
w zanieczyszczonym otoczeniu 

i paroprzepuszczalne ocieplenia 
z płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków 
w zanieczyszczonym 

otoczeniu i narażone na 
korozję mikrobiologiczną.

Ciemne lub intensywne 
elewacje budynków.

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów       

Paroprzepuszczalność    

Elastyczność      

Nasiąkliwość     

Odporność na zabrudzenia         

Odporność na uszkodzenia        

Odporność na zmywanie      

Długoletnia trwałość        

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne      

Łatwość aplikacji       

Legenda:

  mała     średnia      duża       bardzo duża 

Porównanie farb elewacyjnych Baumit Premium
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Tynki i farby 
elewacyjne

Linia Premium

Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit PuraTop

 

Rekomendowane 
zastosowanie

Elewacje budynków 
w zanieczyszczonym 

otoczeniu i oddychające 
ocieplenia z perforowaną 
płytą Baumit openTherm.

Elewacje budynków narażone 
na korozję mikrobiologiczną 

i zaprojektowane w białym kolorze.

Elewacje budynków zaprojektowane 
w ciemnych i intensywnych kolorach. 

Liczba kolorów we 
wzorniku Baumit Life 654 758 852

Możliwość uzyskania 
intensywnych kolorów       

Paroprzepuszczalność    

Elastyczność      

Nasiąkliwość     

Odporność na zabrudzenia         

Odporność na uszkodzenia        

Długoletnia trwałość        

Odporność na skrajne 
warunki technologiczne      

Łatwość aplikacji       

Porównanie tynków strukturalnych Baumit Premium

Legenda:

  mała     średnia      duża       bardzo duża
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Pomysły z przyszłością

Baumit Nanopor – dla pięknej, jasnej i trwałej elewacji
Dzięki specjalnej, nanoporowej budowie powierzchni oraz przy pomocy światła, tynk  
Baumit NanoporTop i farba NanoporColor posiadają najlepsze właściwości samooczyszczające.
Po pierwsze, nanoporowa powierzchnia tynku zapobiega osadzaniu się cząstek brudu, 
chroniąc elewację przed zanieczyszczeniem. Po drugie, tynk Baumit NanoporTop i farba  
Baumit NanoporColor zawierają fotokatalizator aktywowany światłem słonecznym. Pozwala to 
na usunięcie pozostałości brudu osiadłego na powierzchni elewacji podczas wiatru lub deszczu. 
Fotokatalizator zawarty w elewacji nie zanika wraz z działaniem. W efekcie powierzchnia elewacji 
pozostaje czysta przez długi czas.

Baumit Star – gwarancja czystości na lata
Tynk Baumit StarTop posiada właściwości hydrofilne i hydrofobowe, które redukują proces brudzenia się powierzchni. 
Właściwości hydrofilne oraz struktura koralowa tynku powodują rozprowadzenie wilgoci, dzięki czemu po deszczu po-
wierzchnia elewacji wysycha szybciej, a właściwości hydrofobowe zapewniają wysoką wodoodporność, a tym samym 
skuteczne odprowadzanie wody. Połączenie tych dwóch funkcji – szybkiego wysychania oraz skraplania się wody 
– sprawia, że powierzchnia elewacji jest niemalże całkowicie odporna na zabrudzenia.

Baumit Pura – eksplozja kolorów na Twojej elewacji
Tynk Baumit PuraTop i farba Baumit PuraColor doskonale podkreślą charakter elewacji. Udoskonalone wiązanie pig-
mentów sprawia, że kolor jest wysoce odporny na blaknięcie, co pozwala uzyskać intensywne i jaskrawe odcienie. 
W połączeniu z technologią Cool Pigment, tynk Baumit PuraTop i farba Baumit PuraColor umożliwiają nakładanie 
nawet ciemnych, intensywnych kolorów na całej powierzchni elewacji, nawet tej wykończonej bezspoinowym systemem 
ociepleń (ETICS). Specjalne pigmenty chłodzące odbijają promienie słoneczne lepiej niż zwykłe pigmenty, co znacząco 
redukuje temperaturę na powierzchni elewacji. Nie daj się więcej ograniczać i wybierz swoją ulubioną tonację koloru 
z całej gamy Baumit Life Color System.

Jak zyskać
jeszcze więcej?

Baumit  
Premium
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