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Baumit – Twój Partner w sukcesie
O firmie

Projekt Baumit Viva

Marka Baumit powstała w 1988 roku i należy do austriackiego
koncernu Schmid Industrie Holding. Od wielu lat jest w gronie najbardziej znanych i cenionych brandów na międzynarodowej scenie
budowlanej. Jej przedstawicielstwa handlowe, filie i zakłady produkcyjne można znaleźć w 25 krajach Europy.

Obecność w czołówce zobowiązuje i to na różnych płaszczyznach,
dlatego w 2015 r. zainicjowaliśmy projekt Baumit Viva, w ramach
którego stworzyliśmy największy w Europie park badawczy materiałów budowlanych, gdzie poddaje się ocenie m.in. wpływ różnych rozwiązań i technologii na samopoczucie mieszkańców. Ponad 5 milionów zebranych i przeanalizowanych danych pomiarowych pozwala
z całą pewnością stwierdzić, że na zdrowe mieszkanie największy
wpływ mają: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie ścian wewnętrznych kształtujące klimat wnętrz oraz solidna i masywna konstrukcja, zapewniająca stabilność warunków w pomieszczeniach.

W Polsce produkty i technologie Baumit są dostępne od 1994 roku.
Już blisko 30 lat wspólnie z naszymi partnerami dokładamy starań,
by ludzie mieszkali w przyjaznych dla zdrowia, energooszczędnych
i pięknych domach. Dlatego w swojej ofercie posiadamy rozwiązania, które nie tylko pozwalają urzeczywistniać najśmielsze wizje projektowe, lecz także poprawiają mikroklimat wnętrz czy zmniejszają
zapotrzebowanie budynku na energię. Co dokładnie znajdziecie
w katalogu Baumit? Przede wszystkim produkty elewacyjne, kompletne systemy ociepleń, tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne, jastrychy, zaprawy budowlane, produkty do renowacji
zabytków oraz produkty do układania płytek. Naszą podstawową
działalność realizują nieprzerwanie trzy zakłady produkcyjne: w Łowiczu, Pobiedziskach k. Poznania oraz Bełchatowie.

Doceniani przez branżę
Znakomity wyraz uznania dla naszej działalności oraz wysokiej jakości produktów stanowią liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane
nam regularnie przez środowisko branżowe. W swojej kolekcji posiadamy już takie tytuły, jak Budowlana Marka Roku, Kreator Budownictwa Roku, TopBuilder, Herkules Roku, Gazela Biznesu, Dobry
Wybór czy Ruban d’Honneur.

Odpowiedzialni nie tylko za siebie

Stały rozwój
Baumit to synonim postępu technologicznego. Każdego roku stale rozwijamy ofertę, udostępniając Architektom, Inwestorom i Wykonawcom nowoczesne rozwiązania, niejednokrotnie otwierające
przed nimi nowe możliwości. Przykładów przytaczać można wiele.
Wystarczy wspomnieć choćby tynk i farbę fasadową Baumit Nanopor,
stworzone w oparciu o nanotechnologię, tynk modelowany Baumit
CreativTop, umożliwiający kreowanie najrozmaitszych struktur na
elewacji, czy system produktów regulujących klimat we wnętrzach
– Baumit Klima.

Wyróżniają nas nie tylko nowoczesne produkty i technologie, regularnie pojawiające się w projektach budowlanych, lecz również
skupiające wielu uczestników ogólnopolskie wydarzenia, w tym
m.in. zainicjowany w 2007 r. konkurs architektoniczny Fasada
Roku, którego ideą jest docenienie elewacji jako elementu wpływającego nie tylko na atrakcyjność budynku, lecz także jego okolicy. Lubimy też angażować się w akcje prospołeczne – szczególnie te wspierające kreatywność i prawidłowy rozwój najmłodszych
oraz związane z propagowaniem sportu, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży. Naszym zdaniem firma spełniona to taka, która dba
nie tylko o wynik finansowy, lecz także odpowiedzialna za otoczenie, w którym funkcjonuje.

3 ■ Kim jesteśmy?

powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Dla obserwatora budynki wyglądają identycznie. Ich wymiary w środku to 4 x 3 metry przy wysokości 2,83 metra. We wszystkich znajduje się jedno pomieszczenie bez
ścianek działowych, jedno okno i jedne drzwi.

Z czego budowano park?
W domach zastosowano płyty fundamentowe, a pod każdą przewidziano wodoodporne docieplenie XPS, dzięki któremu można ograniczyć straty ciepła. Fundament został dodatkowo docieplony od
strony zewnętrznej. Pięć z dziesięciu domów wykonano z cegły, przy
czym jeden z cegły 50 (cegła o grubości 50 cm, wypełniona wełną
mineralną). Jeden imitował stary, niewyremontowany dom i dlatego
pozostawiono go bez warstwy docieplenia. 2 domy z betonu oraz
2 domy w technologii szkieletu drewnianego zostały wybudowane
z elementów prefabrykowanych.
Mimo, iż zastosowano różne elementy konstrukcji ściany, we
wszystkich domach, z wyjątkiem tego bez docieplenia, przewidziano wartość współczynnika U na poziomie 0,15 W/m²K (odpowiada
to wartości najniższego standardu energetycznego). Aby uzyskać
takie jednolite wskazania, na materiałach tworzących ściany zastosowano docieplenie o różnej grubości. Dom z cegły 50 posiadał
docieplenie zintegrowane w materiale, dlatego nie montowano dodatkowej izolacji zewnętrznej. We wszystkich testowanych domach
zastosowano ogrzewanie podłogowe z instalacją wodną zasilaną
z bojlera umieszczonego w pomieszczeniu technicznym znajdującym się
na zewnątrz.

Najpopularniejsze technologie

Baumit Viva – największy park badawczy w Europie
10 domów zbudowanych w 18 miesięcy na powierzchni 2160 m². Tak w skrócie można
opisać park badawczy Viva założony przez firmę Baumit w miejscowości Wopfing w Dolnej
Austrii. Od 2015 roku prowadzone są tam analizy porównawcze materiałów budowlanych
i bada się ich oddziaływanie na zdrowie oraz samopoczucie użytkowników. Realizacja tego
wizjonerskiego megaprojektu odbiła się szerokim echem w całej branży budowlanej i okazała ogromnym sukcesem firmy Baumit.

Wspólna inicjatywa
Na odważny pomysł stworzenia „budowlanego laboratorium” w Wopfing wpadł Robert Schmid,
prezes zarządu Baumit Beteiligungen i właściciel firmy Baumit. Postanowił on zbudować park
badawczy, w którym będą się znajdować prawdziwe domy wykonane w najbardziej popularnych
technologiach. Od początku było jasne, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy udziale
naukowców z instytucji zewnętrznych. W marcu 2013 roku doszło do pierwszego spotkania
dziesięciu naukowców zajmujących się fizyką, chemią budowlaną oraz medycyną z zespołem
badawczym firmy Baumit. Zastanawiano się wspólnie, jakie pomiary będą potrzebne i w jaki
sposób analizować oddziaływanie materiałów budowlanych na zdrowie. Zespół postanowił, że
w badanych domach, poza temperaturami (wewnątrz i na zewnątrz) i zdolnością izolowania
wilgoci, będą przeprowadzane badania poziomu lotnych związków organicznych - LZO (ang.
VOC), zapachów, jonizacji powietrza,
W wyniku różnicy między
hałasu i akustyki pomieszczeń, a taktemperaturą powietrza
KONWEKCJA
że radonu i pól elektromagnetycznych
a temperaturą powierzchni
o wysokiej częstotliwości.

Szczególnie istotne było, aby na domy
działały identyczne warunki atmosferyczne i miały ten sam współczynnik U. Tylko
w ten sposób można było je między sobą
porównywać. Różnorodność materiałów
budowlanych i podobieństwo ich właściwości nie ułatwiało wyboru produktów,
jakie zastosowano przy budowie parku.
Dziesięć domów w ramach projektu
może reprezentować jedynie ograniczony wybór materiałów budowlanych. Niemniej są zgodne z aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz z technologiami stosowanymi na
obecną chwilę w budownictwie.

Wartościowe pomiary
Osobną sprawą było wyposażenie eksperymentalnych domów w aparaturę pomiarową. Zakres prac technicznych był ogromny, dlatego
w dziesiątym domu zainstalowano wyposażenie techniczne do pomiarów. W jednym miejscu dostępne są wszystkie wartości odczytów, takie jak temperatura powietrza i ścian, wilgotność powietrza
oraz zużycie energii. W każdym domu zainstalowano 33 czujniki

Park badawczy Viva powstał w 2015 roku

rejestrujące przez 24 godziny na dobę najróżniejsze parametry fizyczne. Wnętrza przebadano między innymi pod kątem czynników
toksycznych i fizycznych oraz ich wpływu na komfort i dobre samopoczucie mieszkańców. W ramach tych działań wszystkie dane były
na bieżąco rejestrowane i zabezpieczane na serwerze. W każdym
z domów zamontowano ponadto kontrolowane instalacje nadmuchowe i wentylacyjne. Dzięki temu można było komputerowo regulować
odpowiednią wymianę powietrza i ustawiać właściwe warunki użytkowania domów (wietrzenie szczelinowe, wietrzenie stałe itp.), bez
konieczności ręcznego otwierania okien.

Badania dla przyszłości
Dane pomiarowe
gromadzone są
przez cały rok

Dziś nie sposób wyobrazić sobie dalszego rozwoju materiałów budowlanych bez
parku badawczego Viva. Pozyskiwana
w ramach projektu wiedza naukowa jest
na bieżąco wykorzystywana w ramach
prac nad opracowywaniem produktów
firmy Baumit. Jednocześnie prowadzone
są dalsze badania. Tylko w pierwszych
dwóch latach zebrano i przeanalizowano
ponad 5 milionów danych, a prace badawcze są cały czas kontynuowane.
– Dzięki parkowi mamy niepowtarzalną
możliwość zastosowania i zweryfikowania w praktyce naukowych teorii dotyczących materiałów budowlanych i przeprowadzenia symulacji z zastosowaniem produktów budowlanych na prawdziwych budynkach – mówi
Jürgen Lorenz, dyrektor działu badań i projektowania (F&E) w firmie
Baumit i kierownik projektu parku badawczego Viva – Obecnie, wraz
ze zmianami klimatu, rosną wymagania dotyczące funkcjonalności
naszych budynków i materiałów budowlanych. Upały, obfite opady
deszczu oraz duże wahania temperatur są coraz częstsze i negatywnie wpływają na nasze samopoczucie. Takie czynniki wymagają
dostosowania przyszłych technologii budowlanych do nowych okoliczności tak, by w przyszłości były spełniane wymagania w zakresie
ochrony i komfortu. Zdrowe budowanie i mieszkanie zyskują na znaczeniu - zmiana klimatu nie pozostawia nam wyboru.

powstają nieprzyjemne
ruchy powietrza.

Dziesięć niewielkich domów
Obiekty w parku Viva zostały wybudowane w 2015 roku, a firma Baumit zainwestowała przez pierwsze trzy lata w
swój projekt trzy miliony euro. Powstało
10 eksperymentalnych domów –
z betonu, z pełnej cegły, z drewnianych
bali oraz w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z poszyciem kartonowo-gipsowym. Zastosowano przy
nich różnorodne materiały w zakresie

Więcej informacji o parku badawczym Viva Park
na stronie https://baumit.pl/viva-park
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Fasada Roku

1

2020
Polskie fasady na wysokim poziomie
Autorski konkurs Fasada Roku docenia najlepsze realizacje budowlane, których elewacje powstały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Baumit: kompletnych systemów ociepleń,
systemów tynkowych z wykończeniem lub produktów renowacyjnych z wykończeniem. Obiekty
zgłoszone do Konkursu oceniane są pod względem zastosowanej kolorystyki oraz struktury,
które podkreślają walory budynku i wpisują go w otoczenie. Oceniana jest również dbałość
o detale architektoniczne oraz, w przypadku budynków po renowacji, poszanowanie ich historycznej tradycji.
Wyjątkowe realizacje budowlane nagradzamy aż w pięciu kategoriach, a przy ocenie zwracamy uwagę na nowoczesne rozwiązania i praktyczne wykorzystanie produktów Baumit.
I.

Budynek jednorodzinny nowy

II. Budynek wielorodzinny nowy
III. Budynek po termomodernizacji
IV. Budynek niemieszkalny nowy
V. Budynek zabytkowy po renowacji
Każdego roku do Konkursu zapraszamy przede wszystkim Architektów, ale zgłaszać swoje
realizacje mogą również Inwestorzy oraz Wykonawcy zaangażowani w proces budowy konkretnego obiektu. Nagrodzeni – oprócz nagrody pieniężnej – otrzymują możliwość udziału
w międzynarodowej odsłonie Konkursu – Baumit Life Challenge, gdzie rywalizacja przybiera
zasięg międzynarodowy.
Więcej informacji na stronie konkursu – www.fasadaroku.baumit.com
2
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2020

Zwycięzcy w konkursie
Fasada Roku 2020

4
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1.

Barka Cieślika, Biała
Kategoria: Budynek jednorodzinny nowy
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne
Daniel Cieślik
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: PHU Wis-Bud Sławomir Drzastwa

2.

Osiedle Nowe Kolibki, Gdynia
Kategoria: Budynek wielorodzinny nowy
Architekt: Roark Studio Jakub Bladowski
Inwestor/Wykonawca: Invest Komfort S.A.

3.

Budynek mieszkalny Popiełuszki 29, Stalowa Wola
Kategoria: Budynek po termomodernizacji
Architekt: Pracownia Projektowa Inwestplan
Marek Perlich
Inwestor: Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
Stalowa Wola
Wykonawca: ZRB Nowax Mateusz Nowak

4.

Akademik Student Depot, Gdańsk
Kategoria: Budynek niemieszkalny nowy
Architekt: 22Architekci Sp. z o.o.
Inwestor: Student Depot Sp. z o.o.
Wykonawca: Device Sp. z o.o.

5.

Kamienica Pod Aniołem, Kożuchów
Kategoria: Budynek zabytkowy po renowacji
Architekt: Pracownia Projektowa Renowacja
Dorota Krupka
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Kożuchów
Wykonawca: Mazbud Łukasz Mazur

5
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ONLINE

Single
Family House

Obiekty nominowane w konkursie
Baumit Life Challenge 2021
w 6 kategoriach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baumit Life Challenge

1

2

3

4

5

6

Longitudinal-axis-home, HU
The J Project, SK
Villa Alma, IT

Inscribed Konopiska, PL
The Row, RO

Patio No.1, SI

Multi Family
Residential

ONLINE

Architektura światowej klasy
Konkurs Baumit Life Challenge, odbywający się raz na dwa lata, powstał jako odpowiedź
na popularność Fasady Roku, organizowanej w krajach, w których Baumit posiada swoje
przedstawicielstwo.
Zasady typowania obiektów do tego międzynarodowego konkursu są w Polsce następujące –
kwalifikację otrzymują zwycięzcy ostatnich dwóch edycji Fasady Roku oraz po 4 inne obiekty
w każdej kategorii, wyróżniające się atrybutami poszukiwanymi przez międzynarodowe Jury.
W pierwszym etapie plebiscytu grono złożone z wybitnych europejskich Architektów typuje online po 6 obiektów z każdej kategorii. Z tego grona podczas obrad Kapituła wyłania najlepsze
realizacje w 6 kategoriach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

■
■
■
■
■
■

1

Dom jednorodzinny nowy (Single-Family House)
Dom wielorodzinny nowy (Multi-Family Residential)
Budynek niemieszkalny nowy (Non-Residential)
Budynek po termomodernizacji (Thermal Renovation)
Budynek po renowacji (Historical Renovation)
Specjalna struktura (Stunned by Texture)
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2

1

2

3

4

5

6

Atlantis Residence Park, BG
Seberíniho, SK

GreenCity, AT

Murgle Apartments, SI

Loft Minimals, GR

U Pernikářky 7, CZ
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ONLINE

NonResidential

ONLINE

Obiekty nominowane w konkursie
Baumit Life Challenge 2021
w 6 kategoriach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Obiekty nominowane w konkursie
Baumit Life Challenge 2021
w 6 kategoriach:

1

2

Seeparkcampus West, AT

1.

Przedszkole „Neue Mitte”, DE

2.

The Courtyard, SK

3.

Marbera Flora Green, HR

4.

Herbal Greenhouse, HU

5.

MO Museum, LT

6.

3

4

5

6

5

2.
3.
4.
5.
6.

4

1

1

2

3

4

5

6

Ansamblu Mitropolitan Iasi, RO
Karst Castle, SI
Secession, AT

Regional Museum Kozienice, PL
Reconstruction of Fortress, SK
Schlüterhof, Berlin Palace, DE

Stunned
by Texture

Thermal
Renovation

1.

Historical
Renovation

2
1.

Elderly House „Ca’ dei Fiori”, IT

2.

Vivienda Alcoba, ES

6

1

2

3

4

5

6

Weingut Müller, AT

Ristorante Bolle Showroom
Agnelli, IT

Przedszkole nr 43, PL

3.

M3 project, RS

4.

Studios83, LT

5.

Green Facade, AT

6.

3

4

5

6
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Dobrego III, PL

Exclusive features, DE
Rue CURIAL, FR

Arben Murati, DE
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Wybór struktury
Tynki elewacyjne Baumit, poza popularnymi strukturami, czyli rowkową i baranka, pozwalają uzyskać nowe, ciekawe efekty.
Wszystko zależy od tego, jaki produkt wybierzesz! Poznaj nieograniczone możliwości kształtowania elewacji.
Baumit MosaikTop 30 kolorów / książkowy
Wzornik prezentujący kolekcję tynków mozaikowych w wersji
standardowej, doskonałych do stosowania zarówno na dużych powierzchniach elewacji, jak też w takich newralgicznych miejscach
jak strefa cokołowa. Estetyczna forma zamykanej książki z dużymi
prostokątnymi i kwadratowymi próbkami sprawia, że wzornik wspaniale sprawdzi się zarówno podczas prezentacji, jak i na ekspozycji.
Baumit MosaikTop 30 kolorów / listkowy
Wzornik prezentujący kolekcję tynków mozaikowych w wersji standardowej, doskonałych do stosowania zarówno na dużych powierzchniach elewacji, jak też w takich newralgicznych miejscach jak strefa
cokołowa. Poręczna forma wzornika, którą tworzy plik spiętych, prostokątnych próbek w twardej, przyciągającej wzrok oprawie, pozwala
bez problemu zabrać go na każde spotkanie – czy to na budowie, czy
w remontowanym wnętrzu.
Baumit MosaikSuperfine 40 kolorów / książkowy

Serwis Architekta – wzorniki

Wzornik w linii kolorystycznej S prezentujący kolekcję tynków mozaikowych w wersji drobnoziarnistej, doskonałych do stosowania
zarówno na dużych powierzchniach elewacji, jak też w takich newralgicznych miejscach, jak strefa cokołowa. Estetyczna forma zamykanej książki z dużymi prostokątnymi i kwadratowymi próbkami sprawia, że wzornik wspaniale sprawdzi się zarówno podczas prezentacji,
jak i na ekspozycji.
Baumit MosaikSuperfine 62 kolory / listkowy

Wybór koloru
Baumit Life to największa w Europie gama odcieni tynków i farb elewacyjnych, która wpisuje
się w najbardziej wyrafinowane gusta, tworząc niezliczone możliwości w zakresie kreowania
wyglądu fasady. Każdy z łatwością znajdzie swój wymarzony kolor. 888 zdefiniowanych we
wzorniku kolorów cechuje się doskonałą jakością, powtarzalną w każdym zamówieniu.
Baumit Easy Life

Wzornik w liniach kolorystycznych S oraz M prezentujący kolekcję
tynków mozaikowych w wersji drobnoziarnistej, doskonałych do stosowania zarówno na dużych powierzchniach elewacji, jak też w takich newralgicznych miejscach jak strefa cokołowa. Poręczna forma
wzornika, którą tworzy plik spiętych, prostokątnych próbek w twardej,
przyciągającej wzrok oprawie, pozwala bez problemu zabrać go na
każde spotkanie – czy to na budowie, czy w remontowanym wnętrzu.

Kompletna kolorystyka (888 kolorów Baumit) w praktycznym,
podręcznym formacie. Wzornik idealnie sprawdzi się zarówno w biurze architektonicznym, jak i w terenie.

Baumit CreativTop

Baumit Shades of White

Pozostałe wzorniki

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

Tynk Baumit CreativTop umożliwia tworzenie kreatywnych struktur
na elewacji, takich jak np. efekt gładkiej elewacji, betonu, drewna czy cegły formowanej. Te i wiele innych wzorów znaleźć można
w praktycznym wzorniku w formie walizki z dużymi próbkami. W każdej edycji prezentujemy inne ciekawe efekty, jakie można uzyskać
dzięki tynkowi Baumit CreativTop.

Baumit Klinker S
Wzornik przedstawiający 7 kolorów zaprawy z trasem do klinkieru.
Praktyczna forma zamykanego pudełka oraz poręczny kształt próbek sprawiają, że są idealne do prezentacji oraz ekspozycji.
Baumit FugenMörtel FM 97
Wzornik przedstawiający 9 kolorów zaprawy do fugowania muru licowego. Praktyczna forma zamykanego pudełka oraz poręczny kształt
próbek sprawiają, że są idealne do prezentacji oraz ekspozycji.

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

14 ■ Serwis Architekta – wzorniki

Wzornik mas samopoziomujących
Wzornik przedstawiający próbki 4 mas samopoziomujących Baumit:
Nivello Quattro, Nivello Centro, Nivello 30 i Nivello 10.

15 ■ Serwis Architekta – wzorniki

Serwis Architekta – narzędzia online

www.baumit.com – aktualne kompendium wiedzy o produktach
i systemach Baumit.
https://baumit.pl/serwis/dla-architekta – biblioteki kolorów i rysunków CAD.
Wszystko, co potrzebne w jednym miejscu

Baumit Akustik
Program umożliwia obliczenie prognozowanej izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych dla danego układu podłogi. Pozwala również na określenie spełnienia wymogów
obowiązującej normy.

To tutaj znaleźć można wszystkie niezbędne informacje o produktach oraz technologiach Baumit. Intuicyjna wyszukiwarka pozwoli
w szybki sposób trafić do produktu, gdzie poza samym opisem zamieszczone zostały także najważniejsze dokumenty, takie jak karta
techniczna, deklaracja własności użytkowych czy karta charakterystyki. Przy tynkach i farbach elewacyjnych dostępna jest również
paleta kolorów, w których dany produkt jest dostępny.
Do każdego produktu przypisane zostały również obiekty referencyjne wykonane z jego zastosowaniem.

www.baumitlife.com – cztery nowe drogi do koloru.
Wyszukiwanie według kolorów, inspiracji, trendów i psychologii
Nowa odsłona strony umożliwia przegląd kolorów według czterech
kryteriów: 8 kolorów wyjściowych (np. zieleni, błękitu, koloru neutralnego lub brązu), inspiracji w 22 paletach po 4 kolory (np. cappuccino, kość słoniowa lub piasek), jednego z 12 trendów architektonicznych (np. Urban czy Country Life) oraz według podstawowej
filozofii stworzonej przez eksperta od kolorów, prof. Axela Venna.
Funkcjonalność i intuicyjna nawigacja w centrum zainteresowania
Oprócz inspiracji na stronie www.baumitlife.com znajdziemy również dodatkowe narzędzia: Color Search, struktury i projektowanie,
narzędzia dla profesjonalistów oraz praktyczny przegląd produktów.

Serwis dla każdego
Baumit Color Designer
Baumit Color Designer to e-narzędzie umożliwiające precyzyjne dobranie koloru elewacji
oraz tekstury budynku.
Oprócz koloru samej elewacji budynku, za pomocą Color Designer dobrać można również
kolor detali takich jak narożniki, okna, drzwi i ich obramowanie, elementy dachu czy gzymsy. Do eksperymentów kolorystycznych można wykorzystać kolory z palety Baumit Life,
15 struktur kreatywnych i 27 modeli domów. To właśnie architektura i wzornictwo kolorystyczne nadają każdemu budynkowi indywidualny charakter. Narzędzie dostępne jest na
naszej stronie www.baumit.com w zakładce Serwis -> Narzędzia i kalkulatory

W dziale Serwis zamieszczone zostały najprzydatniejsze dokumenty i narzędzia. To tutaj do pobrania jest biblioteka rysunków CAD,
biblioteki kolorów, katalog oraz broszury produktowe.
Kontakt
W zakładce Kontakt znaleźć można praktyczną wyszukiwarkę kontaktów do Zespołu Doradców Architektów.

https://tools.baumit.com/colordesigner/pl/

16 ■ Serwis Architekta – narzędzia online

17 ■ Serwis Architekta – narzędzia online

Obiekty referencyjne

Realizacje z pomysłem
Oferta Baumit to innowacyjna i zaawansowana technologicznie propozycja, która każdego
roku aktualizowana jest o nowoczesne rozwiązania. Jej różnorodność daje możliwość tworzenia trwałych, często imponujących wizualnie realizacji, które spełniają nawet najbardziej
śmiałe oczekiwania Klientów. Produkty i systemy Baumit z powodzeniem stosowane są zarówno na obiektach nowych, jak i zabytkowych, domach jedno- i wielorodzinnych, a także na
budynkach niemieszkalnych. Prezentowane realizacje dobrane zostały tak, aby przedstawić
jak największe spektrum produktów, struktur i kolorów elewacji. Nowoczesne rozwiązania
to przyszłość architektury – wykorzystywanie i praktyczne użycie produktów Baumit stanowi
gwarancję dobrego wyboru oraz opłacalnej inwestycji.

19 ■ Obiekty referencyjne

Biurowiec klasy A, Częstochowa, ul. Pasteura

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik
Inwestor: Mrowiec Toys
Wykonawca: Kobnext

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Zespół budynków wielorodzinnych, Kraków, ul. Czyżewskiego

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: B2 Studio Sp. z o.o., Sp. k.
Inwestor: Convector Development Sp. z o.o.
Wykonawca: P.B.H.T. Edmund Leś

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Budynek H-U, Łódź, ul. Biegańskiego

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń StarSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, SilikonColor, StarContact White, NivoFix
Architekt: Architekton Sp.j. L. Rymkiewicz, A. Szurmak, R. Zawierucha
Inwestor: MCKB
Wykonawca: Jan Perka John-Bud

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Baltic Park Molo, Świnoujście, ul. Uzdrowiskowa

Zastosowane produkty Baumit: UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, CreativTop
Architekt: PPA Płaskowicki & Partnerzy Architekci
Inwestor: Zdrojowa Invest Sp. z o.o.
Wykonawca: Erbud SA Oddział Toruń

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Mogilska Tower, Kraków, ul. Mogilska

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix, CreativTop
Architekt: B2 Studio Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Inwestor: Semaco Invest Group
Wykonawca: P.B.H.T. Edmund Leś

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Muzeum Regionalne w Kozienicach, ul. Parkowa

Zastosowane produkty Baumit: SilikonColor, FungoFluid, Klima RK 39, multiFine RK 70 N,
Sanova SP Grey, Sanova SP Grano, SanovaBar, multiContact MC 55 W, AntiSulfat
Architekt: Archibud Anna Kuran
Inwestor: Muzeum Regionalne w Kozienicach
Wykonawca: Korporacja Budowlana Darco Dariusz Żak

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

Pod Aniołem, Kożuchów, ul. Traugutta 11

Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, SilikatColor, Stuccoco Feinzug FF 89, StarTex, ReClean,
AntiSulfat, HaftMörtel HM 50
Architekt: Pracownia Projektowa Renowacja Dorota Krupka
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Kożuchów
Wykonawca: Mazbud Łukasz Mazur

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

Osiedle Dobrego III, Kraków, ul. Dobrego Pasterza

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, Lasur, ProContact, NivoFix, CreativTop
Architekt: UCEES Sp. z o.o., Sp.k.
Inwestor: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Wykonawca: Budimex S.A., Marsen Global Sp. z o.o.

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Instytut Konfucjusza - Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Oleandry
Zastosowane produkty Baumit: MosaikTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: KOLIBER STUDIO mgr inż. arch. Ewa Miśków-Janik
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński
Wykonawca: Budimex S.A., Marsen Global Sp. z o.o.

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek po termomodernizacji

Nexo - II Etap, Puck

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem
Architekt: ARCHIRO Sp. z o.o.
Inwestor: Allcon Osiedla Sp. z o.o. S.k.a.
Wykonawca: Allcon Budownictwo Sp. z o.o.

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Villa Prestige, Warszawa, ul. Welurowa

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, NanoporColor, SilikonColor,
Lasur, StarTex, ProContact, CreativTop, StarColor
Architekt: AMP atelier Sp. z o.o.
Inwestor: Stryjeńskich Prestige PM Sp. z o.o., s.k.
Wykonawca: Budownictwo Prestige PM

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Barka Cieślika, Biała, ul. Strażacka

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, ProContact, NivoFix
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: PHU Wis-Bud Sławomir Drzastwa

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Galeria Miodowa, Płock

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, MosaikTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, SilikonColor, SpeedFix, MM 100, PlanoFix White, StarTex,
StarContact White, ProContact, NivoFix
Architekt: Pracownia Architektoniczna ABRYS Andrzej Marciniak
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonawca: Eurodom Dawid Dąbkowski

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek po termomodernizacji

Barska 69, Kraków

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, Nivofix
Architekt: B2 Studio Sp. z o.o.
Inwestor: Sento S.A.
Wykonawca: Nestobud Sp. z o.o. / Remas Sp. z o.o.

Wyróżnienie internautów w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Hotel Coliber Kłobuck

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, SilikonTop, MosaikTop, UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Witold Dominik Kłobuck
Inwestor: Hemap Henryk Krysiak
Wykonawca: ITB Mokra

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Gajowicka 195, Wrocław, ul. Gajowicka

Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), NanoporColor
Architekt: arch_it Piotr Zybura
Inwestor: Prywatny

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

JAK House, Kwirynów

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń StarSystem, UniPrimer, SilikonColor, StarTex, StarContact White
Architekt: Beczak / Beczak / Architekci
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: Firma Budowlano-Remontowa Mariusz Sobczyk

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Biblioteka Główna UMCS, Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Pracownia Projektowa Maxpol
Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wykonawca: Edach Sp. z o.o.

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek po termomodernizacji

Chwarzno-Polanki, Gdynia

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem
Architekt: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
Inwestor: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
Wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

5 Cubes Kawodrza, Częstochowa

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, ProTherm 040, StarTex, ProContact
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: System gospodarczy

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Dom Kultury Dzielnicy Ursynów, Warszawa

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, MosaikSuperfine, Classico Special (EdelPutz Spezial),
UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: BeMM Architekci
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów
Wykonawca: Moris Polska Sp. z o.o.

Wyróżnienie internautów w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Pałac Radolińskich, Jarocin

Zastosowane produkty Baumit: SilikatColor, Klima RK 39, multiFine RK 70 N, SanovaMonoTrass, Sanova SP Grey, Sanova SP Grano,
ReCompact, SanovaPre, SanovaPor, multiContact MC 55 W, Stuccoco Mono SM 86, Stuccoco Guss SG 87, Stuccoco Grobzug FG 88
Architekt: „Kowalski” Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski
Inwestor: Miasto Jarocin
Wykonawca: Sław-Bud Sławomir Kobylski, Bachorzew

Uczestnik konkursu Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

Centrum Badawczo-Rozwojowe Łęgprzem, Kraków

Zastosowane produkty Baumit: NanoporTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o.

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy

Pałac w Granowie

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń StarSystem, NanoporColor, ProTherm, MultiPrimer, multiContact MC 55 W, LL 66 Plus
Architekt: Complex - Projekt s.c.
Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

Dom w Dąbrowie, Dąbrowa Szlachecka

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, UniPrimer, StarTex, ProContact, CreativTop, NanoporTop Fine
Architekt: IPPA Ireneusz Piotrowski
Inwestor: Marek Miś
Wykonawca: Pro-Bau System

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Przedszkole nr 43, Zabrze, ul. Klonowa

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix, PuraColor
Architekt: Projekt Plus Architekci s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Inwestor: UM Zabrze
Wykonawca: Plast-Bud Gliwice, Mariusz Dawidowski

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek zabytkowy po termomodernizacji

Forest Kuźnica, Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Częstochowska
Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, ProContact
Architekt: Grupa Verso Deltoid Sp. z o.o.
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: Sergiusz Jackowski

Nagroda Główna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Osiedle Nowe Ptasie, Katowice

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Grupa Verso Deltoid Sp. z o.o.
Inwestor: Nowe Ptasie Sp. z o.o.
Wykonawca: Staleks Bud - Ukraina

Obiekt zgłoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Rezydencja Chwaliszewo, Poznań

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń ProSystem, Ceramic
Architekt: CDF Architekci
Inwestor: Atal
Wykonawca: CDF Architekci

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Dom Kopcówki, Wola Kopcowa

Zastosowane produkty Baumit: system ociepleń StarSystem, NanoporTop, UniPrimer, NanoporColor, UniContact
Architekt: MFA Biuro Architektoniczne Architekt Włodzimierz Tracz
Inwestor: Prywatny
Wykonawca: Zakład Budowlany Stanisław Jaćwiąg

Wyróżnienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy
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Baumit Nanopor

Tynk i farba Nanopor
Gotowy do użycia tynk NanoporTop oraz farba elewacyjna NanoporColor to produkty będące efektem najnowszych osiągnięć technologicznych. Gładka powierzchnia
tynku na poziomie nanocząsteczek jest odporna na wchłanianie brudu, chroniąc
elewację przed zanieczyszczeniem.
Produkty posiadają też niepowtarzalne właściwości samooczyszczające, które
umożliwiają zachowanie czystości elewacji przez wiele lat. Powodują usunięcie
brudu osiadającego na powierzchni elewacji podczas wiatru lub deszczu. Na warstwie zwykłego tynku kropla wody przybiera półkulistą postać i zatrzymuje się. Kropla naniesiona na powierzchnię Baumit NanoporTop traci napięcie powierzchniowe. Wilgoć jest wchłaniana przez górną warstwę hydrofilową. Podczas parowania
wilgoci luźno zalegające cząsteczki brudu są usuwane z powierzchni, dzięki czemu
elewacja jest sucha, czysta i estetyczna.
Zalety:

■
■
■
■
■

piękna i trwała elewacja
nanokrystaliczna powierzchnia
naturalny efekt samooczyszczania
oddychające
czysta fasada na lata

83 ■ Elewacje ■ Baumit Nanopor

Co to jest nanocząsteczka?

Jak działa efekt samooczyszczania?

Nanocząsteczki są mierzone w miliardowych częściach milimetra. Cząsteczki te sprawiają,
że struktura powierzchni elewacji staje się wyjątkowo gładka, a w konsekwencji długotrwale
odporna na zabrudzenia.

Efekt samooczyszczania jest rezultatem działania hydrofilowej, nanoporowej powłoki, która
powstaje na świeżo nałożonym tynku Baumit NanoporTop w procesie jego schnięcia. Kropla
wody znajdująca się na tym tynku traci swoje napięcie powierzchniowe. Wilgoć jest wchłaniana przez górną warstwę hydrofilową. W trakcie odparowywania wilgoci, luźno zalegające
cząsteczki brudu są usuwane z powierzchni, pozostawiając suchą i czystą fasadę. Do uzyskania tego efektu wystarczy wilgoć pochodząca z powietrza.

Zwykły tynk

Baumit NanoporTop

ok. 0,2 mm

ok. 0,2 mm

Cząsteczki brudu łatwo osadzają
się na powierzchni zwykłego tynku
elewacyjnego.

Mikroskopowo gładka powierzchnia
tynku Baumit NanoporTop utrudnia
zaleganie cząsteczek brudu.

Baumit NanoporTop – tynk samoczyszczący Premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Mineralny, wysokoparoprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia. Oparty o nanotechnologię zapewniającą
długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na zabrudzenia. Do stosowania w systemach
ociepleń Baumit.

Samooczyszczanie dzięki sile przyrody
Wynikiem wieloletnich badań w laboratoriach firmy Baumit są wprowadzone na rynek opatentowane produkty: tynk Baumit NanoporTop oraz farba Baumit NanoporColor. Dzięki specjalnej strukturze ukształtowanej na poziomie nanocząsteczek, powstała powierzchnia jest
odporna na wchłanianie brudu. W konsekwencji fasada pozostaje około dwa razy dłużej
czysta i estetyczna. Pozwala to jednocześnie na ograniczenie kosztów związanych z konserwacją i renowacją fasady.

Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3

Uniwersalność zastosowania

Baumit NanoporColor – farba samoczyszcząca Premium

Zarówno wyprawa wierzchnia Baumit NanoporTop, jak i farba Baumit NanoporColor, mają
bardzo wysoką dyfuzyjność. Ponadto farba Baumit NanoporColor może być stosowana jako
warstwa wierzchnia tynków mineralnych. Uniwersalność stosowania czyni te produkty bezkonkurencyjnymi, zarówno pod względem trwałości, jak i cech użytkowych.

Gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysokoparoprzepuszczalna farba elewacyjna. Oparta o nanotechnologię zapewniającą długotrwałą czystość oraz wysoką odporność
na zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 15-25
Kolory: według wzornika Baumit Life
Faktury: baranek (1,5 mm, 2 mm lub 3 mm), rowek (2 mm lub 3 mm)
Opakowanie: 25 kg

Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 30-40
Kolory: według wzornika Baumit Life
Opakowanie: 14 l, 5 l

Baumit
NanoporTop

Zwykły tynk
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Baumit CreativTop

Jeszcze nie tak dawno właściwie jedynym środkiem wyrazu przy wykańczaniu elewacji tynkiem był jego kolor. Aktualne trendy pokazują jednak, że Architekci, Projektanci oraz Inwestorzy coraz częściej
i chętniej sięgają po inne, mniej typowe rozwiązania przeznaczone
do ozdabiania zewnętrznych ścian budynków. Mogą one zatem indywidualnie oddziaływać na nasze zmysły nie tylko barwami, lecz
także strukturami powierzchni. W ten sposób można bowiem zindywidualizować fasady oraz elewacje zgodnie z własnym pomysłem
i wyróżnić swój projekt spośród innych.
Baumit CreativTop to gotowy, barwiony w masie tynk dekoracyjny
przeznaczony do tworzenia nietypowych struktur na elewacji. Rozwiązanie to stwarza ogromne pole do popisu w zakresie kreacji
wyjątkowych kompozycji powierzchni, wykonywanych w wierzchniej warstwie systemów ociepleń, a także na starych i nowych powierzchniach mineralnych, masach szpachlowych czy betonie.

Jeden materiał, wiele możliwości
Tynk Baumit CreativTop, występujący w kolorystyce Baumit Life
oraz teraz także w 12 odcieniach bieli Shades of White, dostępny
w 6 wariantach (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl oraz Silk), można
barwić w szerokiej palecie kolorów oraz łączyć kreatywnie ze sobą
i różnymi strukturami, nie ograniczając twórczej fantazji. Niezliczone możliwości kształtowania materiału, dzięki dostępności różnych
narzędzi i technik nakładania tynku oraz kilku wariantom jego uziarnienia, pozwalają nadać indywidualny charakter każdej inwestycji,
zapewniając wyjątkowe wrażenia estetyczne. Można go barwić

w bogatej palecie kolorów i kreatywnie łączyć ze sobą w postaci różnych technik, dających inny rezultat. Efekt drapania, wałkowania,
zacierania, szlamowania, szpachlowania, grubego ziarna lub gładzi
– to tylko niektóre faktury, jakie można uzyskać przy pomocy tego
uniwersalnego rozwiązania.

Od grubego do drobnego
Czerpiąc z ogromnego doświadczenia pracujących z nami specjalistów, firma Baumit zapewnia pełną obsługę doradczą, zarówno
w zakresie wyboru odpowiedniego produktu, jak i różnorodnych technik wykonania. Ściany zewnętrzne zyskują indywidualny wyraz nie tylko dzięki wyborowi odpowiedniego koloru. Mogą one także odrębnie
oddziaływać strukturami powierzchni. Ten efekt umożliwiają oferowane wielkości ziarna, od grubego (Max) do najdrobniejszego (Silk).

Dostępne warianty tynku Baumit CreativTop

■
■
■
■
■
■

Baumit CreativTop Max (wielkość ziarna: 4,0 mm)

A jeśli struktura to za mało – Baumit oddaje do dyspozycji także
rodzinę produktów Design Life – dekoracyjne powłoki, które pozwolą uzyskać powierzchnię w dowolnym kolorze, z metalicznymi
refleksami lub z drobinkami brokatu. Produkty Baumit CreativTop
oraz Baumit Design Life w połączeniu z paletą barw Baumit Life dadzą moc nieograniczonych możliwości kreowania wyglądu elewacji
i gwarancję bezpieczeństwa jej eksploatacji.

Efekt cegły, betonu czy drewna
Występując w duecie z powłokami dekoracyjnymi z linii Baumit
DesignLife (Lasur, Metallic, Glitter), tynk modelowany Baumit
CreativTop pozwala uzyskać efekt wizualny wielu znanych materiałów. Bez trudu odgrywa rolę m.in. drewna, cegły klinkierowej,
betonu architektonicznego, kamienia (np. piaskowca), drewna,
a nawet metalu, znakomicie wpisując się w trend odważnego
łączenia w obrębie elewacji różnych materiałów wykończeniowych,
stanowiąc dla nich tańszą alternatywę. A wszystko to przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych i używanych narzędzi, jak również
zachowaniu spójności oraz ciągłości całego systemu ociepleń.

w jakiej roli Baumit CreativTop występuje w projekcie, zawsze prezentuje oryginalny i stylowy design – odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, jak również groźne ataki mikroorganizmów.
Dzięki temu elewacja zachowa swoje właściwość użytkowe i reprezentacyjne przez lata.

Stworzony dla kreatywnych
Baumit CreativTop otwiera przed Architektem nieograniczone możliwości realizacji koncepcji projektowych. Niezwykle cenna w tej pracy jest umiejętność łączenia w projekcie nieszablonowo wykreowanej bryły i równie oryginalnego wykończenia budynku, co podkreśla
zamierzony efekt wizualny.

Baumit CreativTop Trend (wielkość ziarna: 3,0 mm)
Baumit CreativTop Vario (wielkość ziarna: 1,5 mm)
Baumit CreativTop Fine (wielkość ziarna: 1,0 mm)
Baumit CreativTop Pearl (wielkość ziarna: 0,5 mm)
Baumit CreativTop Silk (dostępny tylko w kolorze białym
Life 0019) (wielkość ziarna: 0,1-0,2 mm)
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Jakość w pakiecie
Elewacja spełnia nie tylko funkcję dekoracyjną, lecz także chroni
ściany budynku przed działaniem wiatru, opadów czy niekorzystnych temperatur, dlatego tak ważna jest należyta dbałość o jej
wykonanie i jakość zastosowanych materiałów. Bez względu na to,
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Osiedle CHE162PI47, Kraków
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Efekt betonu zacieranego
Wzór 8
Zastosowany produkt Baumit: CreativTop

Osiedle Dobrego III, Kraków
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Kamienica przy ul. Konopnickiej 8, Kożuchów
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Przedszkole Leśna Kraina, Charzykowy
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Villa Prestige, Warszawa
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Lipska 4-6-8, Kraków
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Osiedle Piękna 27, Wrocław
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Poglądowa kolorystyka tynków MosaikTop - Natural LIne

M 337 Montblanc

M 338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Poglądowa kolorystyka tynków MosaikTop Essential Line i MosaikSuperfine (Grupa M)

Baumit MosaikTop

■
■
■

wysoce odporny na uszkodzenia

M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn

M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope

M 312 Cook

M 313 Athos

M 314 Ararat

M 315 Rodna

M 316 Kosh

M 317 El Capitan

M 318 Rax

M 325 Bellavista

M 326 Triglav

M 327 Rushmore

M 328 Durano

M 329 Cristallo

M 330 Elbrus

nienasiąkliwy
trwały na lata

Cokół elewacji narażony jest na szczególnie trudne warunki – musi wytrzymywać zabrudzenia,
uszkodzenia mechaniczne i działanie wody deszczowej. Baumit MosaikTop jest idealną powłoką, którą można zastosować na cokół.
Różnobarwny tynk kamienny MosaikTop w szczególności nadaje się na powierzchnie ścienne,
podlegające dużym odkształceniom mechanicznym. Posiada silne właściwości hydrofobowe.
Produkt przeznaczony jest do użytku na powierzchniach zewnętrznych. 30 różnych kolorów
zapewnia szerokie spektrum możliwości indywidualnej stylizacji.

Stosowanie
Przed użyciem Baumit MosaikTop należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.
Następnie tynk MosaikTop nakłada się za pomocą nierdzewnej pacy warstwą równą wielkości
ziarna i wygładza w stanie mokrym, zawsze w tym samym kierunku. Produkt jest gotowy do
użytku i nie wymaga dodawania wody.

Odpowiednie podłoża

■
■
■

podłoża mineralne
oczyszczone tynki cementowe i cementowo-wapienne
beton

M 331 Nemrut
Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine.
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Poglądowa kolorystyka tynków MosaikSuperfine Grupa S

S 101

S 102

S 103

S 104

S 105

S 106

S 107

S 108

S 109

S 110

S 111

S 112

S 201

S 202

S 203

S 204

S 301

S 302

S 303

S 304

S 401

S 402

S 403

S 404

S 501

S 502

S 503

S 504

S 701

S 702

S 703

S 704

S 801

Przed użyciem Baumit MosaikSuperfine należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika
przy pomocy mieszalnika wolnoobrotowego. Następnie tynk MosaikSuperfine nakłada się za
pomocą nierdzewnej kielni warstwą równą podwójnej grubości ziarna i wygładza w stanie mokrym zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, bez przerywania pracy. W celu regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości
czystej wody.

S 802

S 803

S 804

Odpowiednie podłoża

S 901

S 902

S 903

Baumit MosaikSuperfine
■
■
■

drobnoziarnisty
wysoce odporny na uszkodzenia
trwały na lata

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty MosaikSuperfine oferowany jest w dwóch grupach kolorystycznych. Grupę M stanowi kolekcja 22 klasycznych kompozycji odpowiadająca wzorom
tynku MosaikTop. Grupa S to 40 wariantów unikalnych połączeń odcieni drobnych kamyczków, które umożliwiają nadanie powierzchniom oryginalnego efektu np. granitu, piaskowca,
bazaltu, gnejsu czy trawertynu. Część kolorów zawiera w sobie dodatek płatków kamiennych,
które rozświetlają i nadają szlachetnego wykończenia. Doskonale komponuje się na elewacji
w połączeniu z tynkiem strukturalnym, tworząc oryginalne i przyciągające uwagę powierzchnie. Tynk doskonale sprawdzi się także na ścianach wewnętrznych budynku, w tym np. na
korytarzach czy klatkach schodowych, które podczas codziennej eksploatacji często ulegają
uszkodzeniom mechanicznym czy zabrudzeniu.

Stosowanie

■
■
■

podłoża mineralne
oczyszczone tynki cementowe i cementowo-wapienne
beton

S 904
Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikSuperfine.
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Tetmajera Residence, Kraków
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Powłoki dekoracyjne Baumit Design Life
Baumit Lasur
Powłoka dekoracyjna
Gotowa do użycia, matowa, dyspersyjna, wykończeniowa powłoka dekoracyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków.

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.

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

Baumit Design Life

Wzory kolorów powłok Lasur na tynku strukturalnym

Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735L

Zdecydowany charakter
Coraz częstsze wykorzystanie współczesnych trendów w dekorowaniu fasad potwierdza tylko fakt, że Inwestorzy coraz chętniej decydują się na odważne rozwiązania zdobienia elewacji. Dziś nowoczesne materiały elewacyjne pozwalają zaprojektować oryginalną i wyróżniającą się elewację. Powłoki dekoracyjne Baumit
zostały stworzone tak, aby nadać ścianom imponujący, ostateczny efekt wizualny.
Dzięki nim uzyskanie powierzchni z metalicznymi refleksami czy z drobinkami brokatu jest możliwe. Wyjątkowy efekt końcowy dopełni połączenie wybranej powłoki
dekoracyjnej z bogatą paletą kolorów oraz struktur tynków Baumit.

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Lasur. Istnieje możliwość wykonania większej ilości wariantów kolorystycznych z palety Life
na zapytanie w firmie Baumit.
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Wzory kolorów powłok Lasur – kolory drewna

Pino 704L

Quercus 705L

Merbau 707L

Castagno 708L

Wenge 719L

Ontano 760L

Ebano 761L

Noce 762L

Kempas 763L

Salice 764L

Tectona 765L

Palisandro 766L

Mogano 767L

Iroko768L

Wzory kolorów powłok Metallic na tynku strukturalnym

Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

Wzory kolorów powłok Glitter na tynku strukturalnym

Gold 771G

Silver 773G

SilverFine 774G

Rainbow 775G
Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Lasur, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
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Szeregówka
ul. Ceglana, Mysłowice
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Baumit Shades Of White
Trendy kolorystyczne przychodzą i odchodzą, ale klasyczna biel zawsze jest popularna - zwłaszcza na elewacji!
Często połączenie jej z czernią pozwala na stworzenie niezwykle harmonijnej całości.
Niezwykły efekt bieli

Chłodniej w mieście

Biel to suma wszystkich kolorów światła i w najczystszej postaci
stanowi także ich brak. Biały wygląda czysto i wyraźnie, ale także
atrakcyjnie i poważnie. Dlatego efekt białych elewacji potrafi być tak
samo oszałamiający jak kolorowych.

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

Wybór odpowiedniego odcienia bieli często nie jest łatwą sprawą.
Trudno się dziwić, przecież ten kolor niejedno ma imię... Czysty
biały? Złamana biel? Ciepły biały? Zimna biel? Nawet małe różnice barwy mogą powodować ogromne różnice w wyglądzie budynku.
Ciepła biel może mieć odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci, co
daje miękki blask i przyjemną atmosferę. Z kolei biele chłodniejsze
mają akcenty zieleni, błękitu i fioletu – dzięki nim elewacja wygląda
czysto i świeżo.

12 wybranych odcieni
Aby nieco zawęzić wybór, Baumit wyselekcjonował 12 najpiękniejszych białych tonów i stworzył wyjątkową kolekcję kolorów „Shades
of White”. Dzięki niej każdy może łatwo zdecydować się na odpowiedni odcień dla swojej inwestycji i nadać jej wyjątkowy charakter.
Oczywiście z gwarancją najwyższej jakości Baumit! Odcienie bieli
(poza W1200) dostępne są w Baumit StarTop/Color, CreativTop
oraz SilikonTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop.

Dlaczego architekci ubierają się na czarno,
a projektują na biało?
Postanowiliśmy dowiedzieć się dlaczego tak jest. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady z 50 Architektami z całej Europy – zawsze
zadając im to pytanie, jak również sporo innych dotyczących architektury i projektowania. Zadawaliśmy proste pytania, a dostawaliśmy zaskakujące odpowiedzi.
Stosowanie monochromatycznych barw pozwala doskonale podkreślić proporcje obiektu. Linie są wtedy czyste, kształty namacalne,
a błędów nie da się ukryć… Architekci projektując używają przede
wszystkim form i przestrzeni. Być może właśnie na tym polega cała
idea: żeby stworzyć materialną istotę budynku, taką, która przekazuje emocje i uczucia wykraczające poza efekt koloru, modne odcienie czy ograniczenia czasu.

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

Baumit „Shades of White”
Księga 2021

SHADES OF WHITE

W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite

W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite

W1211 IceWhite

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Shades of White.
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Działanie Cool Pigment
Kolor bez Cool Pigment

Powierzchnia elewacji bez Cool Pigment

1. Pigmenty tradycyjne
2. Promieniowanie słoneczne (widmo światła)
3. Promieniowanie nieodbite, które jako ciepło
ulega rozpraszaniu w podłożu

Kolor z Cool Pigment

Powierzchnia elewacji z Cool Pigment

1. Cool Pigment
2. Pigmenty tradycyjne
3. Promieniowanie słoneczne (widmo światła)
4. Promieniowanie słoneczne odbite

Baumit Cool Pigment
Projektowanie elewacji w ciemnych kolorach bez żadnych
ograniczeń? Teraz to możliwe!

■
■
■

brak ograniczeń w stosowaniu kolorów tynków i farb
na elewacjach
trwałość elewacji wykończonej systemem ociepleń
w ciemnych kolorach
obniżenie temperatury powierzchni elewacji

Coraz częściej Inwestorzy i Architekci decydują się na odważne łączenie kolorów. Obecnie modne 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.
Nagrzanie ciemnych elewacji promieniami słonecznymi zazwyczaj
może prowadzić do skurczów termicznych i mikrospękań powierzchni.

TSR (TOTAL SOLAR REFLECTANCE)
– tzw. współczynnik odbicia całkowitej energii słonecznej, zastępuje
dobrze znany i dotychczas używany współczynnik HBW, czyli współczynnik odbicia światła. HBW opisuje tylko widoczną część odbitego
spektrum światła słonecznego, podczas kiedy TSR charakteryzuje
zdolność elewacji do odbijania promieniowania słonecznego w całkowitym spektrum długości fal świetlnych (włącznie z niewidzialną
podczerwienią, odpowiedzialną w głównej mierze za nagrzewanie).
Współczynnik TSR lepiej i dokładniej określa prawdziwe zdolności
powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego, odpowiedzialnego za nagrzewanie, wynikające ze specyficznego składu materiałowego konkretnego koloru farby lub tynku. Tym samym, z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę przed nadmiernym przegrzaniem
elewacji, wykazuje on prawdziwą przydatność produktu do stosowania w systemach ociepleń.

Kiedy można zastosować ciemne kolory na ociepleniu?
Wszystkie kolory z wzornika Baumit Life mogą być stosowane na
ocieplanej elewacji budynków bez ograniczeń, nawet jeśli ich współczynnik HBW jest niski. Pozwala na to ich poziom akumulacji energii
cieplnej, co wyrażone jest współczynnikiem TSR, który każdorazowo
jest zmierzony.

40 kolorów ze wzornika Baumit Life o współczynniku TSR pomiędzy
21-24 wymaga wykonania:
—

pogrubionej warstwy zbrojącej systemu Baumit Star lub
Baumit Pro, o grubości min. 5 mm, wykonanej z użyciem zapraw klejowo-szpachlowych Baumit StarContact White lub
Baumit ProContact

—

lub warstwy zbrojącej systemu ociepleń Baumit Star lub
Baumit Pro, o grubości min. 3-4 mm, wykonanej przy użyciu
dyspersyjnej masy szpachlowej Baumit PowerFlex.

Kolory tynków i farb pochodzące spoza wzornika Baumit Life
za każdym razem muszą być traktowane indywidualnie poprzez
przygotowanie próbki i określenie poziomu współczynnika TSR.

Poglądowa kolorystyka Baumit Cool Pigment

energia

promieniowanie
widzialne

Baumit Cool Pigment

39%

promieniowanie
ultraﬁoletowe

Firma Baumit znalazła jednak rozwiązanie umożliwiające stosowanie ciemnych kolorów tynków i farb na ocieplonych elewacjach, bez
żadnych ograniczeń! Wszystko to dzięki specjalnej technologii Cool
Pigment, którą Baumit w standardzie dodaje do wymagających tego
odcieni tynków i farb z palety kolorów Baumit Life. Cool Pigment odbija dużą część energii słonecznej, odpowiedzialnej za nagrzewanie
i redukuje przez to temperaturę na powierzchni elewacji. Tym samym całe ocieplenie chronione jest przed uszkodzeniem.

Ciemne kolory akumulujące energię słoneczną mogą powodować
odkształcenia i pęknięcia. Niebezpieczna dla tynku jest również
nagła zmiana temperatury nagrzanej elewacji podczas zmoczenia
deszczem. Działanie Cool Pigment jest istotne w przypadku ciemnych kolorów, gdzie ilość odbitej energii możemy podnieść od kilku
do kilkunastu procent. W praktyce można to zobaczyć na dużych powierzchniach ocieplenia. Różnica temperatur, którą można wyczuć
na nagrzanej elewacji jest niższa, co decyduje często o trwałości
ocieplenia.
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TSR
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Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.
Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit Life.
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Baumit StarSystem Resolution
Ekstra cienka izolacja cieplna

Więcej przestrzeni do życia

Jakość w systemie

Zgodnie z rozporządzeniem, współczynnik przenikania ciepła
U [W/(m² · K)] od 2021 roku ma wynosić nie więcej niż 0,2
 0W/(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.

Niezwykle dobre parametry cieplne i wynikająca z nich mniejsza
grubość materiału pozwalają 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.

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.

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 Ocena
Techniczna (ETA).
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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.

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

■
■
■

Zwykły styropian

Przykład
130 m2
powierzchni
użytkowej

Styropian grafitowy
Przykład
134 m2
powierzchni
użytkowej
2

+4m

Baumit ResolutionTherm

Więcej
powierzchni
użytkowej dzięki
izolacyjnej płycie
fasadowej Baumit
ResolutionTherm!

najwyższy poziom izolacji termicznej
najmniejsza grubość ocieplenia
najbardziej zaawansowany technicznie

2

+8m
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Baumit StarTrack Red/Orange

Baumit StarTrack Blue
beton
mur nośny
stary tynk

Baumit StarTrack
Blue

Baumit StarTrack
Red/Orange

system ociepleń
z płytą styropianową

system ociepleń
z płytą styropianową

Schemat kotwienia
4

2

7

1

3

Baumit StarTrack

5

4
6

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

1

Nośny mur

2

Stary tynk

3

Kotwa Baumit StarTrack.

4

Zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit StarContact White)*

5

Płyta termoizolacyjna EPS (np. Baumit StarTherm)

6

Siatka Baumit StarTex

7

Wyprawa wierzchnia (np. Baumit NanoporTop)

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

Schemat rozmieszczenia kotew Baumit StarTrack

StarTrack Orange

StarTrack Red

StarTrack Blue

Baumit StarTrack należy umieszczać maks. w odstępach 40x40 cm na powierzchni ściany
oraz w odległości maks. 10 cm od listwy startowej i krawędzi budynku.
System Baumit StarTrack powinien być stosowany wyłącznie z zaprawą klejową Baumit
StarContact White lub ProContact.

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

Rodzaj podłoża

40

40

10

■

■

■

B

Pełna cegła

■

■

■

C

Pustak ceramiczny
szczelinowy

■

■

D

Beton komórkowy

■

Średnica otworu (mm)

88

88

55

40/65**

40

40

8

8

8

* kotwienie do nośnego podłoża.
** 65 mm w betonie komórkowym i gazobetonie.
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Do mocowania systemów
ociepleń na bazie płyt EPS
do podłoży typu A, B.

Beton

Minimalna głębokość kotwienia* (mm)

górna krawędź cokołu/profil cokołowy

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

A

Długość trzpienia (mm)

10

zewnętrzna krawędź budynku

Przeznaczenie
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(paroprzepuszczalny)

Zasady montażu ocieplenia z wykorzystaniem Baumit StarTrack

1

Nanieść na podłoże schemat mocowania kołków, używając w tym celu sznurka do znakowania lub wyznacznika
pionu Baumit AnkerLot. Kotwy osadzać w maksymalnych odstępach 40x40 cm, zachowując maksymalny
odstęp 10 cm od pionowej krawędzi budynku i 10 cm
od profilu cokołowego.

2

Głębokość nawiercanych otworów pod kotwy powinna
wynosić minimum 10 cm. Zastosowanie wiertarki udarowej możliwe jest wyłącznie w przypadku podłoża z cegły
pełnej. Stosując wyznacznik pionu Baumit AnkerLot, bez
problemu uzyskamy odstęp 40 cm pomiędzy poszczególnymi otworami.

3

Kotwy montażowe Baumit StarTrack umieszczane są
w przygotowanych otworach, a następnie mocowane poprzez wbicie trzpienia z tworzywa sztucznego.

4

Kotwy montażowe StarTrack zamocowane w prawidłowych odstępach (maks. 40 cm).

5

Bezpośrednio przed przyklejeniem płyt na osadzone kotwy nakładamy placki kleju o grubości 1-2 cm.

6

Płyty przyklejamy nakładając zaprawę klejową metodą
obwodowo-punktową, czyli pasmem wzdłuż krawędzi
płyty oraz w trzech punktach na jej powierzchni i osadzamy metodą „mokre na mokre” (na świeży klej na
kotwach).
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Osiedle Nowe Kolibki, Gdynia
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Systemy ociepleń ścian zewnętrznych Baumit
STARSYSTEM
RESOLUTION
STARSYSTEM
RESOLUTION
(najlepsza
termoizolacyjność)
(najlepsza
termoizolacyjność)

Przeznaczenie
Przeznaczenie
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w niskich
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0°C) 0°C)

■ najwyższa
odporność
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użytkowe
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■ redukuje
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■ szybka
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strefy cokołowej
■ wzmocnienie
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■ naturalny
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Korzyści

Korzyści
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Opcje wypraw wierzchnich systemu
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zimy (powyżej
0°C) 0°C)
brak wykwitów
i łatwość
stosowania
– brak–wykwitów
i łatwość
stosowania
zaprawyzaprawy
klejowo-klejowoszpachlowej
bez konieczności
stosowania
dodatków
szpachlowej
bez konieczności
stosowania
dodatków
– bezpieczeństwo
i oszczędność
– bezpieczeństwo
i oszczędność
czasu czasu

– ochrona
przed uszkodzeniem
– ochrona
elewacjielewacji
przed uszkodzeniem
– łatwość
kolorystyki
i struktur
– łatwość
wyboruwyboru
kolorystyki
i struktur
wyprawy
wierzchniej
w postaci
wyprawy
wierzchniej
w postaci
tynku tynku

– długotrwale
czysta elewacja
– długotrwale
czysta elewacja
– łatwość
uzyskania
wysokich
parametrów
termoizolacyjnych
– łatwość
uzyskania
wysokich
parametrów
termoizolacyjnych
– zmniejszenie
grubości
ocieplenia
– zmniejszenie
grubości
ocieplenia

– możliwość
projektowania
ocieplenia
– możliwość
projektowania
ocieplenia
umożliwiającego
zachowanie
ciągłości
umożliwiającego
zachowanie
ciągłości
prac, prac,
nawet
w warunkach
łagodnej
nawet w
warunkach
łagodnej
zimy zimy

– możliwość
projektowania
ociepleń
odpornych
na
– możliwość
projektowania
ociepleń
odpornych
na
uszkodzenia,
z wyprawą
wierzchnią
w postaci
uszkodzenia,
z wyprawą
wierzchnią
w postaci
tynku tynku

StarTopStarTop

NanoporTop
NanoporTop

StellaporTop
+ SpeedTop
StellaporTop
+ SpeedTop

PuraTop
PuraTop

PuraTop
PuraTop

GranoporTop
+ SpeedTop
GranoporTop
+ SpeedTop

SilikonTop
SilikonTop

SilikonTop
SilikonTop

PuraTop
PuraTop

MosaikTop
MosaikTop

MosaikTop
MosaikTop

GranoporTop
GranoporTop

CreativTop
CreativTop

MosaikSuperﬁ
ne
MosaikSuperﬁ
ne

MosaikTop
MosaikTop

Classico
(EdelPutz
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
Spezial)Spezial)

CreativTop
CreativTop

MosaikSuperﬁ
ne
MosaikSuperﬁ
ne

Classico
(EdelPutz
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
Spezial)Spezial)

CreativTop
CreativTop

NanoporColor
NanoporColor

NanoporColor
NanoporColor

StarColor
StarColor

StarColor
StarColor

PuraColor
PuraColor

PuraColor
PuraColor

SilikonColor
SilikonColor

SilikonColor
SilikonColor

SilikatColor
SilikatColor

SilikatColor
SilikatColor

GranoporColor
GranoporColor

GranoporColor
GranoporColor

MetallicMetallic

MetallicMetallic

MetallicMetallic

Lasur Lasur

Lasur Lasur

Lasur Lasur

Finish Finish

Finish Finish

Finish Finish

Glitter Glitter

Glitter Glitter

Glitter Glitter

1
lub
płyty styropianowe
o parametrach
podanych
w ocenie
technicznej
lub płyty
styropianowe
o parametrach
podanych
w ocenie
technicznej
lub 2x StarTex
dla uzyskania
wysokiej
odporności
na uszkodzenia
lub 2x2 StarTex
dla uzyskania
bardzo bardzo
wysokiej
odporności
na uszkodzenia
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Systemy ociepleń ścian zewnętrznych Baumit

P

PROSYSTEM
PROSYSTEM
(na styropianie)
(na styropianie)

■ europejski
■ europejski
standard
standard
jakościjakości
ocieplenia
ocieplenia

■ brak ■kosztów
brak kosztów
usuwania
usuwania
istniejącego
istniejącego
ocieplenia
ocieplenia

■ oryginalny
■ oryginalny
wyglądwygląd
muru zmuru
klinkieru
z klinkieru
lub kamienia
lub kamienia

■ mineralny
■ mineralny
– wysokoparoprzepuszczalny
– wysokoparoprzepuszczalny

■ dodatkowe
■ dodatkowe
ocieplenie
ocieplenie
budynku
budynku

■ odporność
■ odporność
na uderzenia
na uderzenia
i uszkodzenia
i uszkodzenia

■ pewne
■ pewne
i sprawdzone
i sprawdzone
rozwiązanie
rozwiązanie

■ najwyższa
■ najwyższa
odporność
odporność
przeciwpożarowa
przeciwpożarowa

■ odnowienie
■ odnowienie
elewacjielewacji

Uniwersalny
Uniwersalny
– ocieplenie
– ocieplenie
na wszystkie
na wszystkie
klasyczne
klasyczne
podłożapodłoża
mineralne.
mineralne.

Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
wysokich,
wysokich,
podlegających
podlegających
wymaganiom
wymaganiom
niepalności
niepalności
elewacji.
elewacji.

Ocieplone
Ocieplone
dawniejdawniej
elewacje
elewacje
budynków,
budynków,
wymagające
wymagające
spełniania
spełniania
aktualnych
aktualnych
wymogów
wymogów
termoizolacyjności.
termoizolacyjności.

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

Materiał
Materiał
termoizolacyjny
termoizolacyjny

1
1
ProTherm
ProTherm

wełna mineralna
wełna mineralna

1
1
ProTherm
ProTherm

1
1
ProTherm
ProTherm
lub wełna
lub mineralna
wełna mineralna
lamelowa
lamelowa

StarTexStarTex
+ łączniki
+ łączniki
mechaniczne
mechaniczne

StarTexStarTex
+ łączniki
+ łączniki
mechaniczne
mechaniczne

StarTexStarTex
+ łączniki
+ łączniki
mechaniczne
mechaniczne

StarTexStarTex
Grob +Grob
łączniki
+ łączniki
mechaniczne
mechaniczne

Warstwa
Warstwa
szpachlowa
szpachlowa
i zbrojąca
i zbrojąca

Zbrojenie
Zbrojenie
i mocowanie
i mocowanie

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

ProContact
ProContact

Gruntowanie
Gruntowanie

UniPrimer
UniPrimer

UniPrimer
UniPrimer

UniPrimer
UniPrimer

Wyprawa
Wyprawa
wierzchnia
wierzchnia

Korzyści

Korzyści

Elewacje
Elewacje
wymagające
wymagające
ocieplenia
ocieplenia
i montażu
i montażu
wyprawy
wyprawy
z płytekz elewacyjnych.
płytek elewacyjnych.

Klejenie
Klejenie
płyt płyt
termoizolacyjnych
termoizolacyjnych

Inwestor
Inwestor

Architekt
Architekt

—

—

SilikonTop
SilikonTop

SilikatTop
SilikatTop

SilikonTop
SilikonTop

CeramicFix
CeramicFix
lub FlexTop;
lub FlexTop;
gładkiegładkie
okładziny:
okładziny:
Ceramic
Ceramic
S lub szorstkie
S lub szorstkie
okładziny:
okładziny:
Ceramic
Ceramic
F
F

ETA – 16/0911
ETA – 16/0911
(Baumit(Baumit
ProSystem)
ProSystem)

ETA – 16/0911
ETA – 16/0911
(Baumit(Baumit
ProSystem)
ProSystem)

ICiMB-KOT-2019/0056
ICiMB-KOT-2019/0056
(Baumit(Baumit
Reno) Reno)

ETA - 20/0246
ETA - 20/0246
(Baumit(Baumit
CeramicSystem
CeramicSystem
EPS i MW)
EPS i MW)

– europejski
– europejski
standard
standard
jakościjakości
– oszczędność
– oszczędność
wydatków
wydatków
na ogrzewanie
na ogrzewanie
i klimatyzację
i klimatyzację

– europejski
– europejski
standard
standard
jakościjakości
– najwyższa
– najwyższa
odporność
odporność
przeciwpożarowa
przeciwpożarowa
– wysoka
– wysoka
paroprzepuszczalność
paroprzepuszczalność

– brak–kosztów
brak kosztów
związanych
związanych
z usuwaniem
z usuwaniem
istniejącego
istniejącego
ocieplenia
ocieplenia
– odnowienie
– odnowienie
elewacjielewacji
– dodatkowa
– dodatkowa
oszczędność
oszczędność
wydatków
wydatków
na ogrzewanie
na ogrzewanie
i klimatyzację
i klimatyzację

– oryginalny,
– oryginalny,
klasyczny
klasyczny
wyglądwygląd
muru zmuru
kamienia
z kamienia
i klinkieru
i klinkieru
– europejski
– europejski
standard
standard
jakościjakości
– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
przed uszkodzeniami
przed uszkodzeniami

– europejski
– europejski
standard
standard
jakościjakości
– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
z wykorzystaniem
z wykorzystaniem
niepalnego
niepalnego
systemu
systemu
ociepleń
ociepleń

– europejski
– europejski
standard
standard
jakościjakości
– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
ocieplenia
ocieplenia
na budynkach
na budynkach
wysokich
wysokich

– możliwość
– możliwość
rewitalizacji
rewitalizacji
starych,starych,
ocieplonych
ocieplonych
elewacjielewacji
– łatwość
– łatwość
dotrzymania
dotrzymania
wymogów
wymogów
izolacyjności
izolacyjności
cieplnejcieplnej
ścian budynków
ścian budynków
– gwarancja
– gwarancja
jakości jakości
i bezpieczeństwa
i bezpieczeństwa
systemu
systemu
dzięki aprobacie
dzięki aprobacie
technicznej
technicznej

– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
ocieplanych
ocieplanych
elewacjielewacji
z użyciem
z użyciem
różnegoróżnego
rodzajurodzaju
okładzin
okładzin
ceramicznych
ceramicznych
i z kamienia
i z kamienia
naturalnego
naturalnego
– brak–potrzeby
brak potrzeby
projektowania
projektowania
metalowego
metalowego
rusztu rusztu

NanoporTop
NanoporTop

StellaporTop
StellaporTop

StarTopStarTop

StarTopStarTop

GranoporTop
GranoporTop

PuraTop
PuraTop

PuraTop
PuraTop

CreativTop
CreativTop

StellaporTop
StellaporTop

SilikonTop
SilikonTop

Classico
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
(EdelPutz
Spezial)Spezial)

SilikatTop
SilikatTop

StellaporTop
StellaporTop

NanoporTop
NanoporTop

Opcje wypraw wierzchnich systemu

Wyprawy
Wyprawy
wierzchnie
wierzchnie
Opcje wypraw wierzchnich systemu

CERAMICSYSTEM
CERAMICSYSTEM
(z okładziną
(z okładziną
z płytekz płytek
lub kamienia)
lub kamienia)

■ uniwersalny
■ uniwersalny
i praktyczny
i praktyczny

NumerNumer
oceny oceny
technicznej
technicznej

Farby elewacyjne
Farby elewacyjne
na EdelPutz
na EdelPutz
SpezialSpezial

PowłokiPowłoki
dekoracyjne
dekoracyjne

1

R

RENO RENO
(ocieplenie
(ocieplenie
na ocieplenie)
na ocieplenie)

■ europejski
■ europejski
standard
standard
jakościjakości
ocieplenia
ocieplenia

Składowe systemu

Składowe systemu

Przeznaczenie
Przeznaczenie

PW

PROSYSTEM
PROSYSTEM
(na wełnie)
(na wełnie)

GranoporTop
GranoporTop

SilikatTop
SilikatTop

MosaikTop
MosaikTop

MosaikTop
MosaikTop

MosaikSuperﬁ
MosaikSuperﬁ
ne
ne

MosaikSuperﬁ
MosaikSuperﬁ
ne
ne

CreativTop
CreativTop

CreativTop
CreativTop

Classico
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
(EdelPutz
Spezial)Spezial)

Classico
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
(EdelPutz
Spezial)Spezial)

NanoporColor
NanoporColor

NanoporColor
NanoporColor

NanoporColor
NanoporColor

StarColor
StarColor

StarColor
StarColor

StarColor
StarColor

PuraColor
PuraColor

PuraColor
PuraColor

PuraColor
PuraColor

SilikonColor
SilikonColor

SilikonColor
SilikonColor

SilikonColor
SilikonColor

SilikatColor
SilikatColor

SilikatColor
SilikatColor

SilikatColor
SilikatColor

GranoporColor
GranoporColor

GranoporColor
GranoporColor

GranoporColor
GranoporColor

MetallicMetallic

MetallicMetallic

MetallicMetallic

Lasur Lasur

Lasur Lasur

Lasur Lasur

Finish Finish

Finish Finish

Finish Finish

Glitter Glitter

Glitter Glitter

Glitter Glitter

lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej
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K

Farby elewacyjne premium

Farby elewacyjne

BaumitBaumit
NanoporColor
NanoporColor

BaumitBaumit
StarColor
StarColor

BaumitBaumit
PuraColor
PuraColor

BaumitBaumit
SilikonColor
SilikonColor

BaumitBaumit
SilikatColor
SilikatColor

BaumitBaumit
GranoporColor
GranoporColor

■ nanokrystaliczna
■ nanokrystaliczna
powierzchnia
powierzchnia

■ najlepsza
■ najlepsza
ochronaochrona
elewacjielewacji

■ największa
■ największa
gama kolorów
gama kolorów

■ przyjazna
■ przyjazna
w użyciu
w użyciu

■ wysokoparoprzepuszczalna
■ wysokoparoprzepuszczalna

■ bogata
■ bogata
kolorystyka
kolorystyka

■ łatwa■włatwa
obróbce
w obróbce

■ paroprzepuszczalna
■ paroprzepuszczalna

■ mineralna,
■ mineralna,
niepalna
niepalna

■ łatwa■włatwa
obróbce
w obróbce

■ wodoodporna
■ wodoodporna

■ odporna
■ odporna
na brudnai wodę
brud i wodę

■ dedykowana
■ dedykowana
do renowacji
do renowacji

■ ekonomiczna
■ ekonomiczna

Wysokiej
Wysokiej
jakościjakości
ocieplenia
ocieplenia
na
na
styropianie
styropianie
lub wełnie
lub wełnie
mineralnej.
mineralnej.

Ściany Ściany
budynków
budynków
zabytkowych
zabytkowych
i ocieplenia
i ocieplenia
z tynkiem
z tynkiem
mineralnym.
mineralnym.

Beton, Beton,
tynki mineralne
tynki mineralne
i organiczne
i organiczne
lub powierzchnie
lub powierzchnie
szpachlowane
szpachlowane
na zewnątrz
na zewnątrz
budynków.
budynków.

■ odporna
■ naturalny
■ naturalny
na brudnai wodę
brud i wodę
efekt samooczyszczania
efekt samooczyszczania ■ odporna

Rekomendowane
Rekomendowane
zastosowanie
zastosowanie

■ oddychająca
■ oddychająca

■ bardzo
■ bardzo
wysokawysoka
siła krycia
siła krycia

Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
w zanieczyszczonym
w zanieczyszczonym
otoczeniu.
otoczeniu.

Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
w zanieczyszczonym
w zanieczyszczonym
CiemneCiemne
lub intensywne
lub intensywne
otoczeniu
otoczeniu
i narażone
i narażone
na korozję
na korozję
elewacje
elewacje
budynków.
budynków.
mikrobiologiczną.
mikrobiologiczną.

Ilość standardowych
Ilość standardowych
kolorówkolorów
we wzorniku
we wzorniku
BaumitBaumit
Life Life

654

654

758

758

852

852

654

654

654

654

758

758

Dostępność
Dostępność
w 12 odcieniach
w 12 odcieniach
bieli bieli

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak1

tak1

nie

nie

nie

nie

Możliwość
Możliwość
uzyskania
uzyskania
intensywnych
intensywnych
kolorówkolorów

**

**

***

***

**

**

**

**

***

***

Paroprzepuszczalność
Paroprzepuszczalność

***

***

**

**

**

**

***

***

*

*

Elastyczność
Elastyczność

*

*

***

***

***

***

*

*

Nasiąkliwość
Nasiąkliwość

***

***

**

**

Odporność
Odporność
na zabrudzenia
na zabrudzenia

**** ****

Odporność
Odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia

***

Odporność
Odporność
na zmywanie
na zmywanie

**

Długoletnia
Długoletnia
trwałość
trwałość

**** ****
*

*

**** ****

**** ****

*

*

**

**

**

**

*

*

**** ****

***

***

***

***

***

***

*

*

***

***

***

***

***

***

***

***

***

**** ****

**

***

***

***

***

***

***

**

**

**** ****

***

***

***

***

***

***

**** ****

**** ****

***

***

Odporność
Odporność
na skrajne
na skrajne
warunkiwarunki
technologiczne
technologiczne

*

*

**** ****

***

***

**** ****

*

*

**** ****

ŁatwośćŁatwość
aplikacji
aplikacji

**

**

**** ****

***

***

**** ****

**

**

**** ****

– najwyższa
– najwyższa
ochronaochrona
elewacjielewacji
– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
przed szkodliwym
przed szkodliwym
działaniem
działaniem
– brak–potrzeby
brak potrzeby
częstejczęstej
konserwacji
konserwacji glonówglonów
i grzybów
i grzybów

Korzyści

Korzyści

Inwestor
Inwestor

Architekt
Architekt

– długotrwale
– długotrwale
czysta elewacja
czysta elewacja
– unikalna
– unikalna
jakość jakość
produktu
produktu

– możliwość
– możliwość
stosowania
stosowania
na
na
elewacjach
elewacjach
o podwyższonych
o podwyższonych
wymaganiach
wymaganiach
jakościjakości
i trwałości
i trwałości
– zastosowanie
– zastosowanie
z każdym
z każdym
rodzajem
rodzajem
termoizolacji
termoizolacji

– największa
– największa
gama kolorystyczna
gama kolorystyczna
– bardzo
– bardzo
wysokawysoka
ochronaochrona
elewacjielewacji

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– wysoka
– wysoka
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa

– długoletnia
– długoletnia
trwałość
trwałość
– możliwość
– możliwość
stosowania
stosowania
na starszych
na starszych
obiektach
obiektach

– największa
– największa
gama kolorystyczna
gama kolorystyczna
– szeroki
– szeroki
wybór kolorów,
wybór kolorów,
od najbardziej
od najbardziej
intensywnych
intensywnych
do ciemnych
do ciemnych
odcieniodcieni

– możliwość
– możliwość
stosowania
stosowania
na
na
elewacjach
elewacjach
o podwyższonych
o podwyższonych
wymaganiach
wymaganiach
jakościjakości
i trwałości
i trwałości
– zastosowanie
– zastosowanie
z każdym
z każdym
rodzajem
rodzajem
termoizolacji
termoizolacji

– możliwość
– możliwość
stosowania
stosowania
na budynkach
na budynkach
zabytkowych
zabytkowych
– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
– zastosowanie
– zastosowanie
w układzie
w układzie
z niepalnym
z niepalnym
w bogatej
paleciepalecie
odcieniodcieni
ociepleniem
ociepleniem
na wełnie
na wełnie
i z tynkiem
i z tynkiem w bogatej
mineralnym
mineralnym
(np. dla(np.
budynków
dla budynków
o wysokości
o wysokości
powyżejpowyżej
25 m) 25 m)

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– najwyższa
– najwyższa
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy
1
z wyłączeniem koloru W1200 (StarWhite)
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Powłoki dekoracyjne (Design Life)

Rekomendowane
Rekomendowane
zastosowanie
zastosowanie

BaumitBaumit
Lasur Lasur

BaumitBaumit
Metallic
Metallic

BaumitBaumit
Glitter Glitter

BaumitBaumit
Finish Finish

■ koloryzująca
■ koloryzująca
dekoracja
dekoracja
tynkówtynków

■ nadaje
■ nadaje
indywidualny,
indywidualny,
metaliczny
metaliczny
połysk połysk
■ pozwala
■ pozwala
imitować
imitować
powierzchnię
powierzchnię
metali metali

■ transparentna,
■ transparentna,
brokatowa
brokatowa
dekoracja
dekoracja
tynkówtynków

■ transparentny
■ transparentny
wygląd wygląd

■ idealna
■ idealna
do wykonywania
do wykonywania
imitacjiimitacji
■ nadaje
■ nadaje
indywidualny
indywidualny
wygląd wygląd
powierzchni
powierzchni

■ podkreśla
■ podkreśla
dekorację
dekorację
elewacjielewacji

■ nadaje
■ nadaje
indywidualny,
indywidualny,
opalizujący
opalizujący
charakter
charakter

■ gotowa
■ gotowa
i łatwa iwłatwa
użyciu
w użyciu

Powierzchnie
Powierzchnie
elewacjielewacji
wg indywidualnej
wg indywidualnej
kolorystyki
kolorystyki
lub imitacje,
lub imitacje,
np. drewna
np. drewna
i betonu.
i betonu.

Powierzchnie
Powierzchnie
elewacjielewacji
w metalicznym
w metalicznym
kolorzekolorze
lub imitacje
lub imitacje
stali i miedzi.
stali i miedzi.

■ ochrona
■ ochrona
powierzchni
powierzchni
elewacjielewacji

■ błyszczy
■ błyszczy
w świetle
w świetle
słonecznym
słonecznym
Opalizujące
Opalizujące
srebrnym
srebrnym
i złotymi złotym
brokatem
brokatem
powierzchnie
powierzchnie
elewacji.
elewacji.

Powierzchnie
Powierzchnie
tynkówtynków
i farb i farb
z powłoką
z powłoką
Lasur. Lasur.

Liczba kolorów
Liczba kolorów
we
we
wzorniku
wzorniku
BaumitBaumit
Life Life

251

251

81

81

4

4

Dostępność
Dostępność
w 12 odcieniach
w 12 odcieniach
bieli bieli

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Możliwość
Możliwość
uzyskania
uzyskania
intensywnych
intensywnych
kolorówkolorów

**

**

–

–

–

–

Paroprzepuszczalność
Paroprzepuszczalność

***

***

**

**

**

**

***

***

Elastyczność
Elastyczność

*

*

**

**

**

**

*

*

Nasiąkliwość
Nasiąkliwość

**

**

**

**

**

**

**

**

Odporność
Odporność
na zabrudzenia
na zabrudzenia

***

***

**

**

**

**

**

**

Odporność
Odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia

***

***

***

***

***

***

***

***

Odporność
Odporność
na zmywanie
na zmywanie

**

**

***

***

**

**

**

**

Długoletnia
Długoletnia
trwałość
trwałość

***

***

***

***

***

***

***

***

Odporność
Odporność
na skrajne
na skrajne
warunkiwarunki
technologiczne
technologiczne

*

*

**

**

**

**

*

*

ŁatwośćŁatwość
aplikacji
aplikacji

**

**

**

**

**

**

***

***

Korzyści

Korzyści

Inwestor
Inwestor

Architekt
Architekt

**** ****

transparentny
transparentny

– niepowtarzalna
– niepowtarzalna
elewacja
elewacja
z wyróżniającymi
z wyróżniającymi
się detalami
się detalami

– niepowtarzalna
– niepowtarzalna
elewacja
elewacja
z wyróżniającymi
z wyróżniającymi
się detalami
się detalami

– niepowtarzalna
– niepowtarzalna
elewacja
elewacja
z wyróżniającymi
z wyróżniającymi
się detalami
się detalami

– bezpieczeństwo
– bezpieczeństwo
wyprawwypraw
wierzchnich
wierzchnich
na elewacji
na elewacji

– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
indywidualnych
indywidualnych
efektówefektów
dekoracyjnych
dekoracyjnych
na elewacji
na elewacji
– wyróżnienie
– wyróżnienie
projektu
projektu
(np. dzięki
(np. dzięki
imitacjom
imitacjom
drewnadrewna
i betonui betonu
architektonicznego)
architektonicznego)

– możliwość
– możliwość
wyróżnienia
wyróżnienia
projektu
projektu
z użyciem
z użyciem
metalicznego
metalicznego
koloru elewacji
koloru elewacji

– możliwość
– możliwość
wyróżnienia
wyróżnienia
elewacjielewacji
dzięki efektowi
dzięki efektowi
opalizacji
opalizacji
brokatubrokatu

– ułatwienie
– ułatwienie
projektowania
projektowania
poprzezpoprzez
dostępność
dostępność
produktu
produktu
zabezpieczającego
zabezpieczającego
powłokipowłoki
dekoracyjne
dekoracyjne
i wyprawy
i wyprawy
wierzchnie
wierzchnie

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy
1
inne kolory z palety Baumit Life na zapytanie
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Tynki strukturalne premium
BaumitBaumit
NanoporTop
NanoporTop

BaumitBaumit
StarTopStarTop

BaumitBaumit
PuraTop
PuraTop

BaumitBaumit
SilikonTop
SilikonTop

BaumitBaumit
StellaporTop
StellaporTop

BaumitBaumit
SilikatTop
SilikatTop

■ nanokrystaliczna
■ nanokrystaliczna
powierzchnia
powierzchnia

■ szybkoschnąca
■ szybkoschnąca
powierzchnia,
powierzchnia,
wysocewysoce
odporna
odporna
na zabrudzenia
na zabrudzenia

■ dostępny
■ dostępny
w pełnej
w pełnej
kolorystyce
kolorystyce
BaumitBaumit
Life Life

■ bardzo
■ bardzo
łatwy włatwy
obróbce
w obróbce

■ uniwersalny
■ uniwersalny
w zastosowaniu
w zastosowaniu

■ wysokoparoprzepuszczalny
■ wysokoparoprzepuszczalny

■ trwały■ na
trwały
latana lata

■ paroprzepuszczalny
■ paroprzepuszczalny

■ niepalny
■ niepalny

■ zwiększona
■ zwiększona
ochronaochrona
przed przed
grzybami
grzybami
i pleśnią
i pleśnią

■ pozwala
■ pozwala
uzyskaćuzyskać
intensywną
intensywną
tonacjętonację
kolorówkolorów

■ odporny
■ odporny
na zabrudzenia
na zabrudzenia

■ trwały■ na
trwały
latana lata

■ trwały■ na
trwały
latana lata

■ najlepsze
■ najlepsze
właściwości
właściwości
obróbkiobróbki

■ wyposażony
■ wyposażony
w technologię
w technologię
chłodzenia
chłodzenia

■ naturalny
■ naturalny
efekt samooczyszczania
efekt samooczyszczania
■ oddychający
■ oddychający

Rekomendowane
Rekomendowane
zastosowanie
zastosowanie

Tynki strukturalne

Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
narażone
narażone
Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
w zanieczyszczonym
w zanieczyszczonym
Elewacje
Elewacje
budynków
budynków
zaprojektowane
zaprojektowane
na korozję
na korozję
mikrobiologiczną
mikrobiologiczną
otoczeniu
otoczeniu
i oddychające
i oddychające
ocieplenia.
ocieplenia.
w ciemnych
w ciemnych
i intensywnych
i intensywnych
kolorach.
kolorach.
i zaprojektowane
i zaprojektowane
w białym
w białym
kolorze.kolorze.

Ocieplenia
Ocieplenia
na wełnie
na wełnie
mineralnej,
mineralnej,
Wysokiej
Wysokiej
jakościjakości
ocieplenia
ocieplenia
Standardowy
Standardowy
systemsystem
ociepleń
ociepleń
elewacje
elewacje
z wymogiem
z wymogiem
niepalności
niepalności
na styropianie
na styropianie
lub wełnie
lub wełnie
mineralnej.
mineralnej. na styropianie
na styropianie
lub wełnie
lub wełnie
mineralnej.
mineralnej. (np. powyżej
(np. powyżej
25 m), 25
ściany
m), ściany
budynków
budynków
zabytkowych.
zabytkowych.

Liczba kolorów
Liczba kolorów
we
we
wzorniku
wzorniku
BaumitBaumit
Life Life

654

654

758

758

852

852

654

654

654

654

654

654

Dostępność
Dostępność
w 12 odcieniach
w 12 odcieniach
bieli bieli

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak1

tak1

nie

nie

nie

nie

Możliwość
Możliwość
uzyskania
uzyskania
intensywnych
intensywnych
kolorówkolorów

**

**

***

***

**

**

**

**

**

**

Paroprzepuszczalność
Paroprzepuszczalność

***

***

**

**

**

**

**

**

***

***

Elastyczność
Elastyczność

*

*

***

***

***

***

**

**

*

*

Nasiąkliwość
Nasiąkliwość

***

***

**

**

Odporność
Odporność
na zabrudzenia
na zabrudzenia

**** ****

Odporność
Odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia

***

Długoletnia
Długoletnia
trwałość
trwałość

**** ****
*

*

**** ****
**

**

**

**

**

**

***

***

**** ****

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

**** ****

***

***

***

***

***

***

**** ****

***

***

***

***

***

***

***

***

**** ****

Odporność
Odporność
na skrajne
na skrajne
warunkiwarunki
technologiczne
technologiczne

*

*

**** ****

***

***

**** ****

***

***

**

**

ŁatwośćŁatwość
aplikacji
aplikacji

**

**

**** ****

***

***

**** ****

***

***

**

**

doskonałe
– doskonałe
rozwiązanie
rozwiązanie
dla śnieżnobiałych
dla śnieżnobiałych
elewacjielewacji
najwyższa
– najwyższa
ochronaochrona
elewacjielewacji
najwyższa
– najwyższa
trwałość
trwałość
kolorówkolorów

Korzyści

Korzyści

Inwestor
Inwestor

–
– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– brak–potrzeby
brak potrzeby
częstejczęstej
konserwacji
konserwacji –
–

Architekt
Architekt

– unikalna
– unikalna
jakość jakość
produktu
produktu

– długotrwale
– długotrwale
czysta elewacja
czysta elewacja
– bogata
– bogata
gama kolorów
gama kolorów

– największa
– największa
gama kolorystyczna
gama kolorystyczna
– bardzo
– bardzo
wysokawysoka
ochronaochrona
elewacjielewacji

– największa
– największa
gama kolorystyczna
gama kolorystyczna
– szeroki
– szeroki
wybór kolorów,
wybór kolorów,
od jasnych,
od jasnych,
poprzezpoprzez
najbardziej
najbardziej
intensywne,
intensywne,
do ciemnych
do ciemnych
odcieniodcieni

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– wysoka
– wysoka
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– trwałość
– trwałość
użytkowa
użytkowa

– wysoka
– wysoka
jakość jakość
elewacjielewacji
– możliwość
– możliwość
uniwersalnego
uniwersalnego
– możliwość
– możliwość
stosowania
stosowania
z każdym
z każdym
zastosowania
zastosowania
rodzajem
rodzajem
termoizolacji
termoizolacji

– długoletnia
– długoletnia
trwałość
trwałość
– brak–problemów
brak problemów
funkcjonowania
funkcjonowania
na starszych
na starszych
obiektach
obiektach

– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
niepalnych
niepalnych
ociepleń
ociepleń
na wełnie
na wełnie
(np. dla(np.
budynków
dla budynków
o wysokości
o wysokości
powyżejpowyżej
25 m) 25 m)
– projektowanie
– projektowanie
na budynkach
na budynkach
zabytkowych
zabytkowych
– dodatkowe
– dodatkowe
kolory w
kolory
stosunku
w stosunku
do
do
standardowego
standardowego
tynku silikonowego
tynku silikonowego

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy
1
z wyłączeniem koloru W1200 (StarWhite)
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Tynki strukturalne

Rekomendowane
Rekomendowane
zastosowanie
zastosowanie

Tynk mineralny

Tynki dekoracyjne (Design Life)

BaumitBaumit
GranoporTop
GranoporTop

Classico
Classico
SpecialSpecial
(EdelPutz
(EdelPutz
Spezial)
Spezial)

■ dostępny
■ dostępny
w bogatej
w bogatej
kolorystyce
kolorystyce

■ wysokoparoprzepuszczalny
■ wysokoparoprzepuszczalny

■ łatwy■włatwy
obróbce
w obróbce

■ mineralny,
■ mineralny,
niepalny
niepalny

■ ekonomiczny
■ ekonomiczny

■ ekonomiczny
■ ekonomiczny

BaumitBaumit
CreativTop
CreativTop

BaumitBaumit
MosaikTop
MosaikTop

BaumitBaumit
MosaikSuperﬁ
MosaikSuperﬁ
ne
ne

■ największa
■ największa
możliwość
możliwość
kształtowania
kształtowania
form i struktur
form i struktur

■ wysoce
■ wysoce
odpornyodporny
na uszkodzenia
na uszkodzenia

■ drobnoziarnisty
■ drobnoziarnisty

■ nienasiąkliwy
■ nienasiąkliwy

■ wysoce
■ wysoce
odpornyodporny
na uszkodzenia
na uszkodzenia

■ bogata
■ bogata
kolorystyka
kolorystyka

■ trwały■ na
trwały
latana lata

■ trwały■ na
trwały
latana lata

Mury oporowe,
Mury oporowe,
strefa cokołowa
strefa cokołowa
elewacji,
elewacji,
balkonów,
balkonów,
tarasów.
tarasów.

Korytarze,
Korytarze,
klatki schodowe,
klatki schodowe,
ściany ściany
ciągów ciągów
komunikacyjnych.
komunikacyjnych.

■ tworzy
■ indywidualny
tworzy indywidualny
charakter
charakter
powierzchni
powierzchni

Ocieplenia
Ocieplenia
na wełnie
na wełnie
mineralnej,
mineralnej,
Standardowy
Standardowy
systemsystem
ociepleń,
ociepleń,
miejscamiejsca
elewacje
elewacje
z wymogiem
z wymogiem
niepalności
niepalności
wrażliwe
wrażliwe
na ewentualne
na ewentualne
uszkodzenia.
uszkodzenia.(np. powyżej
(np. powyżej
25 m) i25
ściany
m) i ściany
budynków
budynków
zabytkowych.
zabytkowych.

Kreatywne
Kreatywne
w formie
w formie
i strukturze
i strukturze
powierzchnie
powierzchnie
elewacji.
elewacji.

Liczba kolorów
Liczba kolorów
we
we
wzorniku
wzorniku
BaumitBaumit
Life Life

758

758

1

1

758

758

30

30

62

62

Dostępność
Dostępność
w standardowych
w standardowych
12
12
odcieniach
odcieniach
bieli bieli

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Możliwość
Możliwość
uzyskania
uzyskania
intensywnych
intensywnych
kolorówkolorów

***

***

*

*

***

***

Paroprzepuszczalność
Paroprzepuszczalność

*

*

**

**

***

***

**

**

*

*

*

*

***

***

***

Elastyczność
Elastyczność

**** ****

**** ****

Nasiąkliwość
Nasiąkliwość

*

*

Odporność
Odporność
na zabrudzenia
na zabrudzenia

*

*

*

*

**** ****

**** ****
*

**** ****

*

*

**** ****

**

**

***

***

***

*

**** ****

Odporność
Odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia

**** ****

*

*

***

***

**** ****

**** ****

Długoletnia
Długoletnia
trwałość
trwałość

***

***

**

**

***

***

***

***

***

***

Odporność
Odporność
na skrajne
na skrajne
warunkiwarunki
technologiczne
technologiczne

**** ****

*

*

*

*

*

*

*

*

ŁatwośćŁatwość
aplikacji
aplikacji

**** ****

*

*

**

**

***

***

***

***

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– wysoka
– wysoka
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa

– przeznaczony
– przeznaczony
do starszych
do starszych
budynków
budynków
oraz budynków
oraz budynków
zabytkowych
zabytkowych

– wyróżnienie
– wyróżnienie
elewacjielewacji
– możliwość
– możliwość
wprowadzenia
wprowadzenia
detali architektonicznych
detali architektonicznych
o oryginalnej
o oryginalnej
strukturze
strukturze

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– najwyższa
– najwyższa
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa

– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
w bogatej
w bogatej
paleciepalecie
odcieniodcieni

– możliwość
– możliwość
projektowania
projektowania
niepalnych
niepalnych
ociepleń
ociepleń
na wełnie
na wełnie
(np. dla(np. dla
budynków
budynków
o wysokości
o wysokości
25 m) 25 m)
– przeznaczony
– przeznaczony
do budynków
do budynków
zabytkowych
zabytkowych

– oryginalne
– oryginalne
struktury
struktury
na
na
elewacjach
elewacjach
(bez przerywania
(bez przerywania
ciągłości
ciągłości
systemu
systemu
ociepleń)
ociepleń)
– gładkie
– gładkie
struktury
struktury
elewacjielewacji
– różnorodne
– różnorodne
imitacjeimitacje
(np. deska,
(np. deska,
cegła, kamień)
cegła, kamień)

– wysoka
– wysoka
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa
– wysoka
– wysoka
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa
– wysoka
– wysoka
odporność
odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia
– wysoka
– wysoka
odporność
odporność
na uszkodzenia
na uszkodzenia
– efekt–drobnych,
efekt drobnych,
różnokolorowych
różnokolorowych
– efekt–różnokolorowych
efekt różnokolorowych
kamyczków
kamyczków
kamyczków
kamyczków

Korzyści

Korzyści

Inwestor
Inwestor

Architekt
Architekt

– ochrona
– ochrona
elewacjielewacji
– najwyższa
– najwyższa
trwałość
trwałość
użytkowa
użytkowa
– możliwość
– możliwość
aplikacji
aplikacji
natryskowej
natryskowej

Legenda: * mała , ** średnia, *** duża, **** bardzo duża, – brak/nie dotyczy
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Renowacje ociepleń

Szybko, łatwo i trwale

Wiele dróg do sukcesu

Fasada pełni nie tylko funkcję ozdobną, ale przede wszystkim jest
tarczą ochronną każdego budynku. Z tego powodu codziennie narażona jest na wiele czynników obciążających ze strony środowiska,
które z czasem mogą pozostawić na niej nieestetyczne ślady i negatywnie działać na jej funkcje. Istnieje wiele powodów, które wpływają na elewację i jej pierwotny wygląd – od zwykłego wyblaknięcia
farby, spowodowanego promieniowaniem słonecznym, aż do głębokich pęknięć lub porostu glonów i grzybów.

Lekko zabrudzona lub wyblakła od słońca fasada to dla produktów
Baumit żaden problem. Wystarczy szybka, nieskomplikowana
renowacja, by elewacja odzyskała swój pierwotny blask. Małe pęknięcia i rysy można usunąć przy pomocy Baumit FillPrimer – już
pierwsza warstwa podkładu wypełni nawet najdrobniejsze uszkodzenia elewacji. Następnie nakłada się dwie warstwy farby fasadowej Baumit i… gotowe! A dla elewacji o większych niż powyższe
uszkodzeniach, Baumit oferuje osobne, również szybkie i proste,
rozwiązania.

Firma Baumit, wychodząc naprzeciw problemom związanym ze
starszymi fasadami, rozpoznała przyczyny zniszczeń i opracowała
łatwe, szybkie i opłacalne pod względem ekonomicznym, sposoby
przywrócenia każdej elewacji jej tradycyjnego piękna. Niezależnie,
czy jest to fasada ocieplona lub tradycyjna, czy są to niewielkie
zabrudzenia lub głębokie pęknięcia – Baumit oferuje optymalne
i efektywne rozwiązanie dla każdego problemu elewacyjnego.

Od czego zacząć?
W celu znalezienia odpowiedniej metody renowacji, w pierwszej
kolejności niezbędna jest dokładna analiza i ewentualnie krótka,
wstępna naprawa fasady. Powierzchnia powinna być zawsze sucha
i wolna od pyłu, a luźne cząstki usunięte. Do czyszczenia elewacji
i przygotowania jej do dalszych prac polecamy Baumit ReClean, zaś
fasady z porostem grzybów i/lub alg można szybko oczyścić z pomocą preparatu Baumit FungoFluid.

Jak usunąć mikroorganizmy z fasady?
Porost glonów oraz grzybów na fasadzie to zjawisko, które stanowi
realne zagrożenie dla stanu technicznego elewacji. Jednym z polecanych sposobów na pozbycie się zielonych nalotów jest stosowanie podczas renowacji środka do usuwania grzybów i alg – Baumit
FungoFluid. Produkt doskonale oczyszcza powierzchnię ze szkodliwych mikroorganizmów i długo chroni je przed kolejnymi atakami.
Dodatkową ochronę elewacji oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju nowych mikroorganizmów zapewnia stosowanie dodatków grzybobójczych w tynkach i farbach.
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Mycie i przemalowanie zabrudzonej elewacji

01

Czyszczenie

BRUDNA FASADA
BEZ USZKODZEŃ

EFEKT OTRZYMANY
PO UŻYCIU PRODUKTU
DO CZYSZCZENIA
ELEWACJI
Baumit ReClean

Przelać środek do czyszczenia elewacji (Baumit ReClean)
do pojemnika z rozpylaczem.

1

Nanieść środek do czyszczenia elewacji na zabrudzoną
elewację.

2

Wyczyścić zabrudzenia na elewacji za pomocą szczotki.

3

FASADA POKRYTA
SILIKONOWĄ FARBĄ
WYPOSAŻONĄ
W OCHRONĘ PRZED
GRZYBAMI I PLEŚNIĄ
Baumit StarColor

W miarę upływu czasu typowa elewacja wykończona cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w naturalny sposób
pokrywa się cząsteczkami brudu. Przyczynia się do tego struktura tynku (kornik lub baranek), ładunek elektrostatyczny elewacji oraz warunki, w jakich jest ona użytkowana. Sposobem na czystą elewację jest okresowe mycie
powierzchni ścian, ciśnieniowo lub ręcznie, wodą z dodatkiem wysoko skutecznego środka o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych – Baumit ReClean.
Na tych elewacjach, na których widoczne są niewielkie zmiany kolorystyczne (np. blaknięcie kolorów), zaleca się
dodatkowe ich przemalowanie. Uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie farby silikonowej premium Baumit
StarColor, której można używać na każdy rodzaj wyprawy silikonowej.

Baumit ReClean
Środek do czyszczenia elewacji
Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni
elewacji. Preparat na bazie niskopieniących substancji powierzchniowo-czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu,
brudu, olejów i tłuszczów.
■ usuwa zalegający kurz
■ skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą

Malowanie
Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem odpowiedniej końcówki mieszającej).

4

Nabrać farbę z wiadra, odciskając jej nadmiar na tzw.
kratce.

5

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natryskowo).

6

■ rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

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
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Usunięcie mikroorganizmów

02

Dezynfekcja

ELEWACJA
ZAATAKOWANA PRZEZ
MIKROORGANIZMY

ELEWACJA
PO ZASTOSOWANIU
ŚRODKA DO USUWANIA
GRZYBÓW I ALG

FASADA POMALOWANA
FARBĄ WYPOSAŻONĄ
W OCHRONĘ PRZED
GRZYBAMI I PLEŚNIĄ

Baumit FungoFluid

Baumit StarColor lub

Przelać środek do czyszczenia elewacji (Baumit
FungoFluid) do pojemnika z rozpylaczem.

1

Nanieść środek do czyszczenia elewacji na zabrudzoną
elewację.

2

Wyczyścić zabrudzenia na elewacji za pomocą szczotki.

3

Baumit NanoporColor

Charakterystyczny zielony lub szary nalot na elewacji to znak, że zaatakowały ją mikroorganizmy. Stosowanie dodatków grzybobójczych w tynkach i farbach znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów na powierzchni
elewacji. Jednym z polecanych sposobów na pozbycie się zielonych nalotów jest stosowanie podczas czyszczenia
środka do usuwania grzybów i alg Baumit FungoFluid.

Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonów i grzybów
Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony
powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.
■ odporny na warunki atmosferyczne

Malowanie

■ paroprzepuszczalny

Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem odpowiedniej końcówki mieszającej).

4

Nabrać farbę z wiadra, odciskając jej nadmiar na tzw.
kratce.

5

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natryskowo).

6

■ niepalny

Baumit NanoporColor
Farba samoczyszcząca premium
Gotowa do użycia, samoczyszcząca, mineralna, wysokoparoprzepuszczalna farba elewacyjna. Oparta o nanotechnologię zapewniającą długotrwałą czystość oraz wysoką odporność
na zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków. Farba dostępna w kolorach Life.
■ nanokrystaliczna powierzchnia
■ naturalny efekt samooczyszczania
■ oddychająca
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Naprawa mikrospękań wyprawy dekoracyjnej

03

Mostkowanie rys i spękań

FASADA
Z PĘKNIĘCIAMI
MNIEJSZYMI NIŻ
0,5 MM

FASADA PO UŻYCIU
PODKŁADU
WYPEŁNIAJĄCEGO RYSY

ELEWACJA PO NAŁOŻENIU
FARBY BAUMIT

Baumit FillPrimer

Baumit NanoporColor

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

1

Wymieszać zawartość wiadra z podkładem wypełniającym rysy Baumit FillPrimer za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.

2

Nabrać podkład wypełniający rysy odsączając jego nadmiar.

3

Nałożyć podkład wypełniający rysy za pomocą wałka na
elewację z mikrospękaniami.

4

Baumit StarColor lub

Zbyt ciemny kolor fasady, bez odpowiedniego zabezpieczenia, powoduje nadmierne nagrzewanie ścian i powstawanie naprężeń, w efekcie czego na elewacji mogą pojawić się mikropęknięcia. Sposób naprawy należy dopasować
do rodzaju rys, ich głębokości i przebiegu. Drobne pęknięcia (rysy włoskowate) wyeliminujemy stosując wzmocniony włóknami, paroprzepuszczalny podkład gruntujący Baumit FillPrimer, który wypełni i pokryje rysy do 0,5 mm.
Po zagruntowaniu powierzchni należy pomalować ścianę odpowiednią farbą, zależnie od rodzaju zastosowanego
wcześniej tynku.

Baumit FillPrimer
Podkład wypełniający rysy
Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
■ wzmocniony włóknami
■ paroprzepuszczalny
■ eliminuje rysy szerokości 0,5 mm

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

Malowanie
Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baumit StarColor
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem odpowiedniej końcówki mieszającej).

5

Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natryskowo).

6

■ bardzo wysoka siła krycia
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Naprawa spękanej elewacji

04

Określenie szerokości

FASADA
Z PĘKNIĘCIAMI
WIĘKSZYMI NIŻ
0,5 MM

ZASZPACHLOWANA
POWIERZCHNIA
ELEWACJI
Baumit
multiContact MC 55 W
lub Baumit StarContact
White

WZMOCNIENIE SIATKĄ
Z WŁÓKNA SZKLANEGO

UŻYCIE TYNKU
DEKORACYJNEGO

Baumit StarTex

Baumit StarTop lub

Sprawdzić czy grubość rys/spękań na elewacji jest większa niż 0,5 mm.

1

Dokonać analizy powierzchni elewacji za pomocą szpachelki – luźno trzymające się fragmenty należy usunąć.

2

Baumit NanoporTop

Uszkodzoną fasadę naprawimy poprzez umycie ścian środkiem do czyszczenia elewacji Baumit FacadeCleaner
i zaszpachlowanie całej powierzchni białą zaprawą przyczepną Baumit multiContact MC 55 W lub zaprawą
klejowo-szpachlową Baumit StarContact White wraz z zatopieniem siatki z włókna szklanego Baumit StarTex.
Następnie należy zagruntować powierzchnię i zastosować dowolny tynk dekoracyjny.

Scalanie, wzmocnienie
Wymieszać zaprawę Baumit MC 55 W lub zaprawę klejowo-szpachlową Baumit StarContact White z wodą według instrukcji na opakowaniu.

3

Nałożyć zaprawę za pomocą pacy zębatej.

4

Zatopić siatkę z włókna szklanego Baumit StarTex oraz
zaszpachlować ją z użyciem zaprawy Baumit MC 55 W
lub Baumit StarContact White.

5

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej.
■ odporna na warunki atmosferyczne
■ hydrofobowa
■ paroprzepuszczalna

Baumit NanoporTop
Tynk samoczyszczący premium
Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Mineralny, wysokoparoprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia. Oparty o nanotechnologię zapewniającą
długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na zabrudzenia. Do stosowania w systemach
ociepleń Baumit. Tynk dostępny w kolorach Life.
■ nanokrystaliczna powierzchnia
■ naturalny efekt samooczyszczania
■ oddychający

Warstwa dekoracyjna
Na wyschniętą powierzchnię zaprawy aplikować tynk
strukturalny Baumit StarTop lub Baumit NanoporTop.
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6

Renowacje zabytków
Przywrócić piękno
Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentów tynku lub muru, które są zdegradowane przez wilgoć lub zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane,
przeznaczone do kompleksowej odnowy budynków. Kompletny system renowacyjny, w połączeniu z szeroką paletą tynków i farb nawierzchniowych, przywróci naturalne piękno każdej
zabytkowej elewacji.
Optymalnie dobrane produkty, wchodzące w skład systemu Sanova WTA, umożliwiają przeprowadzenie przyjaznej dla środowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz obciążonego
związkami soli muru wewnątrz i na zewnątrz budynków. System renowacyjny Baumit WTA
został pomyślany jako specjalny zestaw produktów do restaurowania cennych zabytków
architektury i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczną Organizację do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków). Doskonałe wykończenie systemu renowacyjnego Baumit stanowią tynki i farby krzemianowe lub silikonowe dostępne w nowej
kolorystyce Baumit Life – colored by Baumit, składającej się z 888 kolorów. Umożliwia ona
kształtowanie elewacji tak, aby oddać indywidualny charakter budynku.
Zalety systemu

■
■
■
■
■
■
■
■

przeciwdziałanie skutkom zasolenia bez stosowania szkodliwej chemii
produkty doskonale do siebie dopasowane pod względem parametrów fizyczno-chemicznych
produkty wchodzące w skład systemu podlegają stałej kontroli laboratoryjnej
pod względem funkcjonalnym i użytkowym system tynków renowacyjnych znacznie
przewyższa tynki tradycyjne
w skład systemu wchodzą paroprzepuszczalne tynki dekoracyjne i farby mineralne
produkty można zastosować na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych
prosta obróbka ręczna bądź maszynowa
materiały spełniają wymogi stawiane przez WTA
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Systemy Baumit do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów
Zawilgocenie murów występuje na wszystkich obiektach zabytkowych. Czasami dotyczy także
obiektów nowo wzniesionych, które uległy zalaniu podczas powodzi lub awarii wodociągowych. Zwiększone zawilgocenie niszczy powłoki malarskie i tynkarskie, a jeśli utrzymuje się
przez długi czas, sprzyja rozpuszczeniu szkodliwych soli. Te zaś, w wyniku krystalizacji podczas
wysychania, potęgują zakres mechanicznych zniszczeń warstwy powierzchniowej. Typowym
objawem zwiększonego zawilgocenia powierzchni są ciemniejsze przebarwienia. Obecność
soli potwierdzają charakterystyczne, puszyste wykwity. Szeroko porowate tynki renowacyjne
zwiększają powierzchnię wysychania, a wewnętrzne pory powietrzne „magazynują” szkodliwe, krystalizujące sole. Dobór systemu tynków renowacyjnych powinien uwzględniać głównie
stopień zasolenia, w przypadku którego, przy wartości średniej i wysokiej, konieczne jest
stosowanie układu warstwowych tynków WTA. Tynki renowacyjne WTA, mimo zwiększonego
zawilgocenia podłoża, zapewniają trwały, niezmienny wygląd przez kolejne lata.

Zdjęcia tynków pod mikroskopem
Tynk tradycyjny cementowo-wapienny

Tynk renowacyjny WTA

Sprawdzone i certyfikowane technologie
Bogata oferta produktów konserwatorskich firmy Baumit zawiera materiały historyczne,
oparte m.in. o spoiwa wapienne i trasowe. Do wykonywania elementów wystroju sztukatorskiego na elewacji Baumit poleca trwałe i szybkosprawne materiały. Jako jedna z nielicznych
firm działających na rynku polskim Baumit proponuje również materiały tynkarskie na bazie
gliny, a także materiały do renowacji konstrukcji słupowo-ryglowych, tzw. fachwerków. Sztandarowymi produktami firmy są jednak tynki renowacyjne z certyfikatem WTA, niezbędne do
renowacji zawilgoconych i zasolonych murów, które można napotkać prawie na wszystkich
obiektach zabytkowych. Certyfikat WTA, przyznawany przez niezależną organizację sprawdzającą kilkanaście parametrów danego materiału, potwierdza jego najwyższą jakość.
W przypadku konserwacji obiektów wysokiej klasy należy wybierać certyfikowane materiały.

Pory powietrza zaznaczone są kolorem niebieskim.

System jednowarstwowy Baumit WTA

System dwuwarstwowy Baumit WTA

Podłoże

– na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu
– na zewnętrzne i wewnętrzne ściany powyżej partii
cokołowej
– zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych
– system zgodny z wytycznymi WTA1

– zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych
– na zawilgocone i zasolone mury w stopniu średnim
i wysokim
– na zewnętrzne i wewnętrzne ściany
– system zgodny z wytycznymi WTA1

Przygotowanie podłoża

Baumit AntiSulfat
Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)

Baumit AntiSulfat
Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)

Tynk

Baumit SanovaMonoTrass

Baumit SanovaPor
(zalecany dla tynków powyżej 40 mm grubości)
Baumit Sanova SP Grano (min. 10-15 mm)
Baumit Sanova SP Grey (min. 10 mm)

Grunt

Baumit UniPrimer

Baumit UniPrimer

Tynki dekoracyjne

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Powłoki malarskie

Baumit NanoporColor2
Baumit SilikatColor2
Baumit SilikonColor2

Baumit NanoporColor2
Baumit SilikatColor2
Baumit SilikonColor2

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

System tynków renowacyjnych WTA.
1

Baumit SanovaPre – obrzutka zwiększająca przyczepność
tynku renowacyjnego do podłoża

2

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

3

Baumit SanovaMonoTrass, Baumit Sanova SP Grey – tynki
renowacyjne nawierzchniowe (jednowarstwowe), mogące
występować przy niewielkich zasoleniach

4

Baumit UniPrimer – podkład mineralny

5

Baumit SilikatTop – tynk strukturalny

1
2

3

4
5
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1

 issenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfl ege e.V. (Naukowo-Techniczna Organizacja
W
do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

2

jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby 20% ilości czystej wody.
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Wykonanie systemu renowacyjnego tynków WTA

Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów

Właściwości podłoża

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

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

Początek remontu obiektu to ograniczenie dostępu wilgoci do murów. Zgromadzona latami
(czasem nawet wiekami) woda przez długi czas będzie oddawana z murów na zewnątrz,
niszcząc tradycyjne tynki, których porowatość jest przeważnie mniejsza niż materiału,
z którego zbudowane są mury. Główna zasada działania tynków renowacyjnych oparta
jest o dużą porowatość, która zwiększa powierzchnię oddawania wilgoci. Duża porowatość
materiału działa jak wieloletni kompres magazynujący szkodliwe sole wynoszone na powierzchnię wraz z wodą. W suchym materiale sole nie są szkodliwe, w stanie zawilgocenia
ulegają rozpuszczeniu i wraz z wodą migrują ku powierzchni. To sole krystalizujące, podczas
wysychania na powierzchni zwykłych tynków lub bezpośrednio pod nimi, są przyczyną największych zniszczeń. W przypadku tynków renowacyjnych sole magazynowane są w porach
materiału. Zasadę „pracy” tynków renowacyjnych przedstawiają poniższe rysunki.

Przygotowanie podłoża
Stary, zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć z powierzchni
muru co najmniej 1 m powyżej widocznej strefy zawilgocenia/zasolenia. Spoiny wydrapać i oczyścić na głębokość min. 2 cm. Natychmiast usunąć z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku.
Uszkodzone cegły, mające wpływ na konstrukcję, zastąpić nowymi.
Spękania murów wymagają „szycia” (widoczne na zdjęciu spiralne pręty). Usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
mech, algi lub zazielenienia na murze. Jako zabezpieczenie przed
wilgocią należy w miarę możliwości wykonać drenaż oraz izolację
pionową i poziomą. Jako wykończenie zaleca się wykonanie opaski
wokół budynku z materiału przepuszczalnego, nieutrzymującego
wilgoci, np. żwiru, kamienia łamanego lub otoczaków.

Mur przed wykonaniem renowacji.

Mur po zastosowaniu tynków renowacyjnych Baumit.

Obrzutka renowacyjna Baumit SanovaPre zwiększająca przyczepność
Zaprawę należy wymieszać ręcznie lub w mieszarce z odpowiednią
ilością wody. Narzucać kielnią, pokrywając mur maksymalnie w 50%
powierzchni, głównie na elementy kamienne, występujące w murach,
o mniejszej porowatości (chłonności) niż ceramika. Chronić przed
zbyt szybkim wysychaniem. W razie konieczności zwilżyć, aby nie doszło do przesuszenia, objawiającego się piaszczeniem zaprawy.
Tynki renowacyjne podkładowe (magazynujące sole): Baumit
Sanova SP Grano lub Baumit SanovaPor (dla tynków o grubości
powyżej 4 cm)
W zależności od rodzaju chłonności należy zwilżyć podłoże. Przy
nakładaniu ręcznym mieszać nie dłużej niż 3,5 min i narzucać
kielnią na mur. Możliwe jest również maszynowe nanoszenie tynku agregatem. W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami.
Minimalna grubość warstwy tynku to 10 mm, konieczna do magazynowania soli. W przypadku dużego zasolenia konieczne są większe
grubości. Wszelkie nierówności w podłożu należy wypełnić tynkiem
Baumit Sanova SP Grano lub Baumit SanovaPor (duże ubytki przemurować). Do 15 mm grubości można nakładać tynk jednowarstwowo, powyżej 15 mm wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy).
Powierzchnie wykonane w ciągu poszczególnych etapów należy
natychmiast po ich wstępnym związaniu przeczesać grzebieniem
tynkarskim, aby uzyskać dobrą przyczepność następnych warstw.
Świeże powierzchnie tynku chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez zwilżanie wodą.
Tynki renowacyjne nawierzchniowe (hydrofobizowane – chroniące
przed nową wodą): Baumit SanovaMonoTrass lub Sanova SP Grey
W zależności od chłonności zwilżyć podłoże wodą. Przy nakładaniu
ręcznym mieszać nie dłużej niż 3,5 min i narzucać kielnią na mur.
Możliwe jest również maszynowe nanoszenie tynku agregatem.
W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami. Minimalna grubość warstwy tynku to 10 mm. Otynkowaną powierzchnię zatrzeć
na ostro, nie gładzić.
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1

Dostęp wody do fundamentu

1

Nałożenie tynku renowacyjnego Baumit

2

Brak izolacji poziomej lub jej uszkodzenie

2

3

Przenikanie wody i soli w głąb muru

Szybkie i łatwe odparowanie wody, dzięki
porowatej strukturze tynku

4

Niszczenie tynku i farby elewacyjnej

3

Obniżenie obszaru zawilgocenia

5

Niszczenie muru

4

Krystalizacja soli wewnątrz porów
niepowodująca uszkodzenia tynku

5

Zachowanie zdrowego i suchego tynku oraz
estetycznie wyglądającej powłoki malarskiej
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Elewacyjne materiały sztukatorskie

Tynki renowacyjne WTA

Materiały sztukatorskie zalecane są głównie do wykonywania ozdobnych detali architektonicznych. Zastosowanie szybkowiążących cementów umożliwia obróbkę w czasie zbliżonym
do spoiw gipsowych, powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe powinny być stosowane jedynie we wnętrzach. W stanie zawilgocenia (opady deszczu, śniegu,
wilgotne powietrze) gips pęcznieje i traci wytrzymałość, dlatego nie powinien być stosowany
na elewacjach.

Szerokoporowata budowa wewnętrzna tynków renowacyjnych WTA stanowi wieloletni magazyn dla szkodliwych soli. Materiały zalecane są
głównie na powierzchnie o zwiększonym zawilgoceniu, obciążone solami, które są głównym czynnikiem niszczącym warstwy malarskie i tynkarskie. Trwałość liczona na wiele lat zależy głównie od ograniczenia dostępu wilgoci do murów (izolacje pionowe i poziome) oraz grubości
tynku. Minimalna zalecana grubość warstwy tynku to 10 mm, natomiast układu tynków – 20 mm. Układy warstwowe: tynk renowacyjny
podkładowy i tynk renowacyjny nawierzchniowy zapewniają większą „pojemność”, która decyduje o trwałości lepiej niż tynk renowacyjny
jednowarstwowy.

Materiały sztukatorskie firmy Baumit podzielone są w zależności od zastosowania i sposobu wykonywania. Elementy proste wykonuje się szablonami, metodą wyciągania na stole
warsztatowym lub bezpośrednio na ścianie, natomiast te o rysunku złożonym wykonywane
są w formach elastycznych. Podobnie jak w tynkach stosuje się układy warstwowe, materiały
sztukatorskie z grubszym ziarnem służą do warstw podkładowych (rdzeni), a materiały sztukatorskie z drobnym ziarnem – do wykańczania powierzchni. Stosowany jest także materiał
jednowarstwowy do wykonywania małych elementów, który jest zalecany również do reprofilacji (wyostrzenia rysunku) istniejących elementów, które po oczyszczeniu i wzmocnieniu
stanowią warstwę podkładową.

Tynki jednowarstwowe stosowane są głównie przy niskiej zawartości soli lub tam, gdzie nie ma miejsca na zastosowanie dwóch warstw
tynku. Dotyczy to głównie uzupełnień tynków o określonej grubości (< 20 mm) lub tam, gdzie grubość nowych tynków ograniczają detale
architektoniczne, kamieniarka itp. Dla prawidłowej eksploatacji tynków renowacyjnych należy je wykańczać jedynie materiałami dyfuzyjnymi
(dotyczy to również powłok malarskich). Dopuszczalne są wyłącznie materiały silikatowe (np. Nanopor) lub silikonowe, zapewniające swobodną dyfuzję. Tynki renowacyjne ułatwiają wysychanie zawilgoconych murów. Szerokoporowata budowa zwiększa powierzchnię odparowania, umożliwiając krystalizację szkodliwych soli. Krystalizacja soli wewnątrz (porów) tynku renowacyjnego zapobiega zniszczeniu zewnętrznych powłok dekoracyjnych, np. tynku lub farby, tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.

Elementy architektoniczne o rysunku złożonym, kroksztyny, konsole, płyciny itp. wykonywane są metodą zalewania w formach elastycznych. Czas wiązania (do kilkudziesięciu minut) zależy od ich grubości i kształtu. Krótki czas wiązania, dzięki cementom szybkowiążącym, umożliwia jednoczesne wykonanie wielu odlewów z jednej formy. Oszczędza to czas
i środki finansowe na przygotowanie mniejszej liczby form.

Baumit Sanova SP Grey
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji
zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa nawierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.
CERT YFIKAT

Baumit Stuccoco Mono SM 86

■
■
■

paroprzepuszczalny
redukuje ryzyko plam i wykwitów
szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Zaprawa sztukatorska

Baumit Sanova SP Grano

Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do przygotowania profili prostych
za pomocą szablonu, metodą ciągnięcia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji
istniejących elementów.

Tynk renowacyjny gruboziarnisty

■
■
■

szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do
renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa podkładowa. Z efektem samonapowietrzania.
CERT YFIKAT

elewacyjna, wolna od chlorków
do naprawy szablonem istniejących elementów

szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Renowacyjny podkład tynkarski. Przeznaczony do stosowania
w przypadku konieczności nakładania warstw tynku o grubości powyżej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

Zaprawa do wykonywania odlewów sztukatorskich w formach.

elewacyjna, wolna od chlorków

do stosowania jako tynk podkładowy

Tynk renowacyjny podkładowy

Zaprawa do odlewów sztukatorskich

szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

paroprzepuszczalny

Baumit SanovaPor

Baumit Stuccoco Guss SG 87

■
■
■

■
■
■

CERT YFIKAT

do wykonywania odlewów w elastycznych formach

■
■
■

paroprzepuszczalny
do stosowania jako tynk podkładowy – wyrównujący
szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Baumit Stuccoco Grobzug FG 88

Baumit SanovaMonoTrass

Zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) profili ciągnionych
na stole lub bezpośrednio na elewacji.

Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biała, trasowo-wapienna
zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego budownictwa, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do obróbki ręcznej i maszynowej.

■
■
■

szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

CERT YFIKAT

■
■
■

elewacyjna, wolna od chlorków
do wykonywania szablonem warstwy podkładowej

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89

elewacyjna, wolna od chlorków
do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej
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zapewnia magazynowanie soli

Obrzutka renowacyjna

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągnionych
i detali architektonicznych.
szybkowiążąca, cementowa zaprawa sztukatorska

hydrofobowy

Baumit SanovaPre

Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista

■
■
■

paroprzepuszczalny

Odporna na wysolenia zaprawa-obrzutka renowacyjna. Zapewnia
przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.
CERT YFIKAT

■
■
■

zwiększa przyczepność tynków
do wilgotnych i zasolonych murów
łatwa w aplikacji
151 ■ Elewacje ■ Renowacja zabytków

Renowacja fasad

Wapienne materiały do renowacji zabytków

Materiały fasadowe o zwiększonej odporności na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych używane są podczas wykonywania
remontów oraz wykańczania nowych obiektów. Głównym zadaniem tych produktów jest uzyskanie jednorodnej powierzchni pod malowanie.
Do uzupełnień zniszczonych tynków używane są różne materiały – powierzchnie zawilgocone zaleca się pokrywać tynkami renowacyjnymi
WTA, pozostałe „suche” powierzchnie – tynkami wapiennymi. Materiały mają różne spoiwa, różnej grubości ziarna oraz to, co najważniejsze
– różną chłonność. Takie powierzchnie po pomalowaniu mogą się znacznie różnić. Różnice te mogą się nasilać podczas zmian temperatury,
a zwłaszcza wilgotności powietrza. Konieczne jest scalenie różnych materiałów o odmiennych właściwościach. Pokrycie ich specjalistycznymi
szpachlami fasadowymi, wewnętrznie zbrojonymi, ujednolica fakturę, chłonność podłoża. Szpachle mogą być dodatkowo zbrojone siatkami
używanymi do systemów ociepleń. Użycie szpachli przyśpiesza wykonanie remontu elewacji i wzmacnia stare, pozostawione tynki zdecydowanie lepiej niż najlepsze gruntowanie. Starym fasadom przywraca się wygląd nowych elewacji.

Podczas renowacji zabytków powstałych przed połową XIX wieku nie spotyka się cementu jako spoiwa. Zaprawy do murowania
i tynkowania były głównie wapienne lub z dodatkami. Cement
stosowany na szeroką skalę, po odbudowie zniszczeń wojennych,
w wielu obiektach przyspieszył ich degradację. Okazał się zbyt
mocny, co doprowadziło do całkowitej destrukcji materiałów typu
cegła lub piaskowiec, występujących w wielu obiektach. Dlatego
technologicznie i historycznie, dla zachowania substancji zabytkowych, wskazane jest użycie zapraw wapiennych, opartych o wapna
romańskie z historycznym rodowodem. Oferowane tynki wapienne
wewnętrzne mają mniejsze ziarno, co pozwala wykańczać wnętrza
zgodnie z obecnymi wymogami. Tynki zewnętrzne mają zdecydowanie większe grubości kruszyw, co umożliwia uzyskanie faktur historycznych tynków. Nie ma przeciwwskazań do stosowania tynków zewnętrznych we wnętrzach, które wymagają rustykalnych (surowych)
faktur, łączonych często z drewnem lub kamieniem. Przy własnej
inwencji można je dowolnie kształtować i fakturować w dłuższym,
niż we współczesnych tynkach, czasie wiązania. W ostatnich latach,
wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, stosowane są z powodzeniem w nowo budowanych obiektach.

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej.

■
■
■

odporna na warunki atmosferyczne
hydrofobowa
paroprzepuszczalna

Baumit LL 66 Plus
Tynk wapienno-cementowy
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej
(agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk
podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

■
■
■

Tynk wapienny zewnętrzny
Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk
podkładowy i nawierzchniowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare,
osłabione upływem czasu mury oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

■
■
■

na wszystkie podłoża murarskie
dyfuzyjny
idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu

Baumit Klima RK 38

na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Tynk wapienny wewnętrzny

do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk
podkładowy i wierzchni wewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem
czasu mury oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

Baumit HaftMörtel HM 50
Zaprawa przyczepna szara
Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze szarym. Przeznaczona
do zatapiania siatki zbrojeniowej, jak i do warstw kontaktowych, zwiększających czepność
na trudnych podłożach, np. betonie.

■
■
■

Baumit Klima RK 39

odporna na warunki atmosferyczne
hydrofobowa
pokrywa rysy
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■
■
■

na wszystkie podłoża
dyfuzyjny
idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu

Baumit multiFine RK 70 N
Szpachla wapienna
Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem,
a w efekcie idealnie gładką powierzchnią. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwe zatapianie siatki zbrojeniowej. Polecana do renowacji tynków
wapiennych i scalania elewacji. Grubość warstwy: 2-3 mm.

■
■
■

łatwa w obróbce
hydrofobowa
o dobrej przyczepności
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Konstrukcje słupowo-ryglowe
Rodzaj muru, którego drewniane elementy pełnią funkcje konstrukcyjne, a wypełnienie pól stanowi cegła lub polepa na drewnianych
rusztach – remont takich obiektów najczęściej polega na wymianie
części belek drewnianych, które utraciły właściwości konstrukcyjne.
Utrata właściwości konstrukcyjnych może być spowodowana oddziaływaniem wilgoci powodującej zgniliznę lub rozwój grzybów, co
dotyczy głównie dolnych elementów stykających się z gruntem. Takie zniszczenia widoczne gołym okiem są łatwe do zdiagnozowania.
Te niewidoczne, które powodowane są oddziaływaniem szkodników
żerujących w drewnie (spuszczel, kołatek) są bardzo niebezpieczne.
Ich obecność można stwierdzić po otworach w drewnie i resztkach
żerowania (pył drewniany). Najczęściej jednak obecność szkodników obniża wytrzymałość belek i następuje katastrofa budowlana.
Dlatego najważniejsze przed przystąpieniem do remontu jest określenie stanu belek i ich właściwości konstrukcyjnych.
Remonty takich obiektów zaczyna się od góry do dołu, późniejsze,
nowe wypełnienie także wykonuje się od góry do dołu. Najpierw usuwa się wypełnienie pól celem obniżenia ciężaru. Wszelkie zniszczone belki o obniżonych właściwościach konstrukcyjnych czy śladów
żerowania owadów należy wymienić na nowe z zachowaniem wymiarów. Zachowane i nowe drewno należy dokładnie oczyścić, zdezynfekować i zabezpieczyć przed ogniem i żerowaniem owadów. Dopiero
wtedy, po wykonaniu trójkątnych listew, mniej więcej po środku belek, oklejeniu taśmami ochronnymi oraz zaszalowaniu z jednej strony pól, można wypełniać specjalnym materiałem Baumit multiFill
LTM 81. Materiał jest szybkowiążący, wypełniający dokładnie przestrzeń między belkami. Po całkowitym wypełnieniu na wysokość
(grubość) belki i po związaniu wymagane jest „zrabotowanie”
specjalnym narzędziem, celem otwarcia porowatości (zwiększenia
przyczepności) dla warstwy wykańczającej. Swoją budową Baumit multiFill LTM 81 przypomina pumeks – nie utrzymuje wilgoci, jest lekki, całkowicie niepalny, o doskonałych parametrach ciepłochronnych. Wykończenie szpachlą fasadową, wewnętrznie zbrojoną – Baumit
multiContact MC 55 W – zabezpiecza porowatą powierzchnię wypełnienia przed wnikaniem wody opadowej. Materiał wypełnienia, niezwiązany z konstrukcją drewnianą, pracuje niezależnie od drewna, nie występuje zatem niebezpieczeństwo powstania spękań, natomiast
trójkątna listwa uszczelnia i zabezpiecza przed wypadaniem. Baumit multiFill LTM 81 ze względu na szybkie wiązanie, lekkość i doskonałe
parametry termiczne z powodzeniem stosowany jest do wypełnień dużych ubytków, bruzd instalacyjnych itp.

Oczyszczona z wypełnień drewniana konstrukcja
muru szachulcowego.

Wypełnienie pól materiałem Baumit multiFill
LTM 81, „zrabotowana” powierzchnia gotowa do
wykończenia szpachlą Baumit MC 55 W.

Baumit multiFill LTM 81 (LeichttonMörtel LTM 81)
Zaprawa do konstrukcji szkieletowych
Szybkowiążąca, izolująca termicznie i akustycznie zaprawa ilasta na specjalnym cemencie
(bez chlorków). Charakteryzuje się wysoką stabilnością przy dużych grubościach, pozwala
również na wypełnianie pustek, szachtów w murze. Przeznaczona do renowacji konstrukcji
szkieletowych (szachulcowych). Do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

■
■
■

szybkowiążąca
właściwości izolacyjne i akustyczne
do dużych ubytków i szczelin

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biała

Konstrukcja szachulcowa podczas wypełnienia
pól materiałem Baumit multiFill LTM 81, widoczne
jednostronne szalowanie, płyta OSB, trójkątne listwy wewnątrz belek oraz zabezpieczenie drewna
przed zabrudzeniem zaprawą.

Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji
elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej

■
■
■

odporna na warunki atmosferyczne
hydrofobowa
paroprzepuszczalna

Budynek po renowacji. Obiekt wygrał konkurs
Baumit Fasada Roku w kategorii Budynek po renowacji.
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Tynki gliniane

Zaprawy do fugowania murów licowych

To najstarsze ze znanych tynków, które mają najlepsze właściwości i niebagatelny wpływ
na klimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Zapomniane przez lata właściwości gliny, uważanej za materiał gorszej kategorii w stosunku do cementu, w ostatnich latach na nowo
są odkrywane. Glina jest jedynym spoiwem, które nie ma zamkniętego czasu wiązania,
tak jak np. gips, wapno czy cement. Po latach zmoczona wodą wraca w stan plastyczny.
Ta cecha powoduje, że obecnie używana jest jedynie do tynków wewnętrznych. Zdolności
pochłaniania wilgoci (wbudowywania w struktury wewnętrzne) umożliwiają regulację klimatu, zwłaszcza wilgotności w pomieszczeniach. Jest to niespotykana cecha wśród innych
tynków. Zdrowotne właściwości gliny powodują, że to najstarsze spoiwo odkrywane jest na
nowo i znajduje zastosowanie także w nowym budownictwie, również ekologicznym.

Fuga w murach licowych (bez tynków) decyduje o trwałości całej konstrukcji. Trwała elewacja to szczelna elewacja, ograniczająca dostęp wody do konstrukcji muru. Stare mury
wykonywane były z cegły lub kamienia, czyli materiałów zdecydowanie trwalszych niż obecnie. Jednak i one przez kilkadziesiąt lat lub wieków uległy degradacji. Najważniejszym czynnikiem niszczącym bezpośrednio lub pośrednio jest woda w różnych postaciach (deszcz,
śnieg lub mgła). Trwałość muru zależy w szczególności od szczelności tynków w większości
konstrukcji tynkowanych lub fug w murach licowych. Nawet niewielka nieszczelność tynku
czy fugi otwiera drogę wodzie, która migruje w głąb murów. Poza chemicznym wypłukiwaniem spoiwa, w okresie zimowym dochodzi do groźnych mechanicznych szkód mrozowych.
Woda zamarza, przechodzi ze stanu wodnego w stały – lód zwiększa objętość i mechanicznie rozsadza materiał budowlany od środka. Takie cykle powodują zwiększenie zakresu
zniszczeń, do całkowitej destrukcji materiału włącznie. Utrata właściwości konstrukcyjnych
materiału w skrajnych przypadkach może grozić katastrofą budowlaną. Dlatego fugowanie
murów licowych, celem zapewnienia ich szczelności, ma ogromne znaczenie. Zaleca się wymieniać fugi na całych powierzchniach, gdyż jedynie taki zabieg zapewnia trwałość całego
muru w dłuższym czasie. Chodzi tu o stan techniczny pozostawionych fug, ale również ich
wygląd względem nowych uzupełnień.

Produkty dostępne na indywidualne zamówienie:

Baumit VitonHaft

Baumit FugenMörtel FM 97

Podkład kontaktowy do tynków glinianych

Zaprawa do fugowania muru licowego

Podkład zwiększający przyczepność tynków z gliny. Możliwa obróbka maszynowa.

Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona do fugowania murów licowych nowych i remontowanych za pomocą kielni-fugownicy, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■
■
■

wielkość ziarna: 0-1,2 mm
zużycie: ok. 1,1 kg/m²/1 mm
worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

■
■
■

do fugowania murów licowych
wodoszczelna i dyfuzyjna
odporna na wpływy atmosferyczne i mróz

Baumit VitonGrob
Tynk gliniany gruboziarnisty
Tynk podkładowy i wyrównujący podłoże w systemie tynków z gliny. Możliwa obróbka maszynowa.

■
■
■

wielkość ziarna: 0-3 mm
zużycie: ok. 17 kg/m²/10 mm
worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFein
Tynk gliniany drobnoziarnisty
Nawierzchniowy tynk z gliny umożliwiający uzyskanie drobnej struktury. Możliwa obróbka
maszynowa.

■
■
■

wielkość ziarna: 0-1,2 mm
zużycie: ok. 17 kg/m²/10 mm
worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFestiger
Wzmacniacz tynków glinianych
Wodny środek do wzmacniania i gruntowania, w szczególności dla tynków z gliny. Na bazie
szkła wodnego potasowego. Nie zawiera rozpuszczalników, służy do wzmacniania tynków
z gliny lub innych płaszczących się podłoży mineralnych. Środek zapobiega kredowaniu
i osypywaniu się tynku oraz zwiększa jego odporność na ścieranie. Wzmocnienie zapewnia
krzemianowanie (powstawanie mostków krzemowych łączących tynk z podłożem), bez obniżania przepuszczalności pary wodnej. Środek nie tworzy naskórka.

■
■
■

zużycie: ok. 60 g koncentratu na 1 m²
wydajność: ok. 165 m²/kanister
(po rozcieńczeniu – 1 część środka : 2 części wody)
pojemnik (kanister) 10 kg; 45 kanistrów/pal. = 450 kg
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Produkty specjalne
W zależności od właściwości służą one do wzmacniania podłoża bądź zabezpieczania przed wnikaniem wody. Niektóre wiążą sole w związki
nierozpuszczalne, dezynfekują i zabezpieczają powierzchnie przed porażeniem mchami i algami. Proponujemy także izolacje przeciwwilgociowe, mineralne o właściwościach renowacyjnych, zalecane zwłaszcza na starych, zawilgoconych murach oraz bitumiczne, dwukomponentowe.
Baumit MultiPrimer
Grunt głęboko penetrujący
Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

■
■
■

uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża
głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnie
gotowy do użycia lub do rozcieńczania wodą

Materiały trasowe do wykonywania zapraw przy renowacji zabytków
Właściwości trasu jako spoiwa znane są od czasów starożytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on głównie jako dodatek modyfikujący fabrycznie przygotowywane zaprawy. Materiał szczególnie polecany przez konserwatorów zabytków. Proponowane wapno i cement z trasem są
spoiwami rekomendowanymi dla Wykonawców, którzy samodzielnie przygotowują zaprawy, stosowane głównie przy konserwacji zabytków.
Otrzymane zaprawy lub tynki, w zależności od proporcji, mogą znacznie różnić się od tych fabrycznie przygotowanych. Odpowiedzialność za
otrzymany materiał i jego parametry spoczywa na Wykonawcy. Materiały zalecane są głównie dla profesjonalistów.

Baumit TrassitPlus
Hydrauliczne wapno trasowe
Wysokohydrauliczne spoiwo trasowo-wapienne. Przeznaczone do samodzielnego wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

■
■
■

Baumit SanovaPrimer
Wzmacniacz tynku
Preparat silikatowy (szkło wodne potasowe) do wzmacniania tynków mineralnych.

■
■
■

na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny
wzmacnia powierzchnie tworząc mostki krzemowe
gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonów i grzybów

dobra wytrzymałość

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony
powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

łatwość obróbki – plastyczność
redukcja wykwitów

■
■
■

Baumit TrassZement

odporny na warunki atmosferyczne
paroprzepuszczalny
niepalny

Cement portlandzki wysokiej klasy z trasem
Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego
wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji
zabytków wg historycznych receptur.

■
■
■

redukcja wykwitów

■
■
■

przedłużony czas wykorzystania

Szacowana
klasa zaprawy

Obrzutka
wstępna

Tynk renowacyjny uszczelniający
Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniający. Przeznaczony do uszczelniania
podziemnych części budowli.

dobra wytrzymałość

Propozycje mieszania zapraw trasowych (objętościowo).
Zaprawa murarska

Baumit SanovaBar

Tynk gruboziarnisty

Tynk drobnoziarnisty

CS II

CS II

M5

mineralny
efektywne działanie uszczelniające

Baumit BituFix 2K
Klej bitumiczny 2K

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 1

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 1

Wariant 2

TrassitPlus

–

1

–

–

1

–

1

TrassZement

1

–

1

1

–

1

–

Wapno

1

–

–

2

–

2

–

Piasek 0-1 mm

–

–

–

–

–

7

3

Piasek 0-4 mm

6

4

2

7

4

–

–
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silnie hydrofobowany

Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części budynków.

■
■
■

klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja
do wykonywania izolacji pionowej i poziomej
do wewnątrz i na zewnątrz
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Struktury kreatywne

Kształtuj elewację zgodnie z własną wizją
W pracy Architekta niezwykle ważna jest umiejętność łączenia nieszablonowo stworzonej
bryły i równie oryginalnego wykończenia budynku. Aby podkreślić indywidualny charakter
obiektu, ważnym krokiem jest wybór odpowiednich struktur, koloru oraz ich kreatywne
wykorzystanie. Szeroka gama zastosowań tynków elewacyjnych Baumit umożliwia spersonalizowane podejście do projektów elewacji. Jednocześnie uniwersalność zastosowania
na starych, jak i nowych powierzchniach zapewnia elastyczność użycia i dopasowanie do
gustów nawet najbardziej wymagających Inwestorów. Uzyskanie kreatywnych struktur na
elewacji nigdy nie było łatwiejsze. Wiemy, że projektowanie jest sztuką, dlatego proponujemy innowacyjny produkt, który pomoże zrealizować nawet najbardziej śmiałą koncepcję
architektoniczną.

161 ■ Elewacje ■ Struktury kreatywne

Efekt betonu architektonicznego
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Vario, CreativTop Pearl

Efekt betonu
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, Lasur

Imitacja płyt HPL
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Silk, Lasur

Efekt rdzy
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, Metalic

Imitacja płyty HPL
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, CreativTop Pearl, Lasur

Efekt cegły
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, PuraColor, PremiumFuge

Efekt deski dębowej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, Lasur

Efekt ryfli
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, CreativTop Silk,
StarContact White, Metallic, MosaikSuperfine

Efekt blachy ocynkowanej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, GranoporColor, Metallic

Efekt betonu
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Trend, CreativTop Pearl, Finish

Efekt siatki cięto-ciągnionej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, CreativTop Fine

Efekt blachy szczotkowanej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, GranoporColor, Metallic

Efekt postarzanej blachy
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, Lasur, Metallic.

Technika ryflowania
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop, CreativTop Fine

Efekt cegły formowanej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine

Efekt gładki metaliczny
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Silk, Metallic

Wnętrza
■
■
■
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System Baumit Ionit
Nowy wymiar zdrowego życia
Baumit Ionit to jedyny system powłok ściennych, który aktywnie reguluje poziom wilgotności
i zwiększa zawartość zdrowych jonów w powietrzu wewnątrz pomieszczenia.
Obecnie prawie 90% naszego czasu spędzamy w zamkniętych wnętrzach. Codziennie
wdychamy aż 11.500 litrów powietrza. Jego jakość, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zależy ona od różnych czynników, takich jak temperatura, wilgotność, zapach, zawartość pyłków i drobnego kurzu, ale
także od poziomu jego jonizacji.
Jony to naturalny składnik powietrza. Pewna ich ilość zawsze się w nim znajduje.
W niektórych miejscach w przyrodzie (np. przy wodospadach) zawartość jonów w powietrzu
jest bardzo wysoka – powietrze wydaje się nam wtedy bardzo świeże i czyste.
W miastach poziom jonów jest znacznie niższy ze względu na zanieczyszczenia. Zawartość
jonów w powietrzu to dobry wskaźnik jego jakości.
Towarzystwo Frauenhofera zbadało wpływ produktów Baumit Ionit na poziom jonizacji
powietrza w pomieszczeniu. Badanie wykazało, że system Ionit znacząco zwiększa liczbę
jonów ujemnych, poprawiając dzięki temu jakość powietrza.

■
■
■

zdrowszy klimat pomieszczeń
więcej korzystnych jonów w powietrzu
mniej pyłków i drobnego kurzu w pomieszczeniach
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Funkcja Baumit Ionit: równoważenie wilgotności i więcej korzystnych jonów w powietrzu

Baumit IonitColor
Mineralna farba wewnętrzna poprawiająca jakość powietrza

System Baumit Ionit składa się z dwóch produktów: regulującej wilgotność gładzi Baumit
IonitFino lub Baumit IonitFinish i zwiększającej ilość jonów ujemnych w powietrzu farby
wewnętrznej Baumit IonitColor.
System Baumit Ionit sprawdzi się doskonale na takich podłożach, jak płyty gipsowo-kartonowe, beton czy mineralne tynki wewnętrzne.
Naturalne masy szpachlowe Baumit IonitFino i Baumit IonitFinish pomagają regulować wilgotność powietrza, utrzymując ją na odpowiednim poziomie. W takich warunkach farba mineralna IonitColor może w optymalny sposób zwiększać ilość jonów w powietrzu.

Wysokiej jakości, mineralna farba wewnętrzna do ścian i sufitów. Dostępna w 66 odcieniach
kolorów Ionit. Do aplikacji ręcznej wałkiem lub pędzlem oraz do mechanicznego natrysku
Airless. Bardzo dobrze kryjąca, wysokoparoprzepuszczalna, bez konserwantów. Aktywnie
poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu poprzez wytwarzanie naturalnych jonów.

■
■
■

więcej zdrowych jonów w powietrzu
lepszy odpoczynek i regeneracja
mniej pyłków i drobnego kurzu

Baumit IonitFinish

Warto wiedzieć:

Gotowa masa szpachlowa regulująca wilgotność

Farby Baumit IonitColor dostępne są w 66 przyjemnych i odprężających kolorach!

Baumit Ionit aktywnie wspiera dobre samopoczucie
Prawie co trzecie dziecko lub dorosły cierpią z powodu alergii. Reakcje alergiczne, takie jak
podrażnienia śluzówki nosa, kichanie, swędzenie, duszności i kaszel mogą być wywoływane
przez pyłki.
W badaniu przeprowadzonym przez Towarzystwo Frauenhofera do dwóch pomieszczeń
testowych wprowadzono dużą ilość pyłków brzozy. Zmierzono, że poziom pyłków w powietrzu spadał szybciej w pokoju pomalowanym farbą IonitColor. Po 30 minutach ponad 98%
pyłków opadło na podłogę. Za to w pomieszczeniu pomalowanym zwykłą farbą w powietrzu
nadal unosiła się ich połowa. Produkty Baumit Ionit oczyszczają powietrze i dbają o dobre
samopoczucie w pomieszczeniach.

Aktywna poprawa jakości powietrza
Powłoki Baumit Ionit zapewniają piękną i funkcjonalną powierzchnię,
która sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Nie zawierają szkodliwych substancji i mają pozytywny wpływ na samopoczucie, a dzięki
temu na zdrowie.
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Gotowa do użycia, aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach, biała masa szpachlowa. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania na gładko powierzchni wewnątrz
budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1 - Q4. Do aplikacji mechanicznej Airless lub
ręcznej. Do nowych i remontowanych budynków, na podłożach płyt gipsowo-kartonowych,
tynków i betonu. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

■
■
■

poprawia klimat w pomieszczeniach
idealna w systemie z farbą IonitColor
perfekcyjnie gładka powierzchnia

Baumit IonitFino
Mineralna masa do szpachlowania powierzchni oraz wypełniania i łączenia spoin,
wewnątrz pomieszczeń
Aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach biała masa szpachlowa w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania
na gładko powierzchni wewnątrz budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1 - Q4. Do aplikacji ręcznej w nowych i remontowanych budynkach, na podłożach płyt gipsowo-kartonowych, tynkach i betonie. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

■
■
■

poprawia klimat w pomieszczeniu
idealna w systemie z farbą IonitColor
doskonale gładka powierzchnia
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Zastosowania

▸
▸

IonitFinish i IonitFino regulują wilgotność
powietrza w pomieszczeniu. Pochłaniają
parę wodną, gdy wilgotność jest wysoka
i uwalniają ją, kiedy powietrze jest suche.

IonitColor

Baumit IonitColor
Karton-gips, gips, beton

IonitColor

IonitFinish lub IonitFino

Karton-gips, gips, beton

Baumit IonitFinish lub IonitFino:

IonitFinish lub IonitFino

▾ Zastosowania

▸
▸

Farba IonitColor zwiększa ilość naturalnych jonów w powietrzu. Proces ten
przebiega najefektywniej, kiedy wilgotność
powietrza wynosi od 40% do 60%.

BAUMIT IONIT COLOR –
66 ODPRĘŻAJĄCYCH KOLORÓW
0010 Whitney

0018 Bianca

0056 Flora

0186 Kim

0286 Alice

0356 Lea

0406 Romy

0416 Olivia

0566 Selina

0596 Victoria

0057 Jana

0187 Grace

0287 Ina

0357 Mia

0407 Marie

0417 Ria

0567 Nadine

0597 Yuna

0058 Denise

0188 Fiona

0288 Ivy

0358 Emma

0408 Naomi

0418 Nina

0568 Tessa

0598 Xenia

0059 Diana

0189 Elisa

0289 Amy

0359 Lucy

0409 Sophie

0419 Sarah

0569 Vivien

0599 Tina

0706 Killian

0776 Ennio

0786 Flynn

0866 Jasper

0936 Maxim

0976 Milan

1036 Odin

1066 Vito

0707 Benno

0708 Adam

0709 Aron

0777 Darius

0778 Elliah

0779 Klaas

0787 Hugo

0788 Keno

0789 Juri

0867 Andre

0868 Levin

0869 Carlos

0937 Lio

0938 Norman

0939 Oskar

0977 Navid

0978 Vincent

0979 Noah

1037 Marco

1038 Rafael

1039 Sam

1067 Toni

1068 Nico

Systemy Baumit Klima

Baumit Klima to kompletna gama „oddychających” produktów, których zastosowanie we
wnętrzach pozytywnie wpływa na takie parametry, jak wilgotność powietrza czy obecność
mikroorganizmów chorobotwórczych. Produkty te regulują klimat wewnątrz budynku całkowicie niezależnie od warunków zewnętrznych. Dbałość o te aspekty jest szczególnie ważna
w przypadku wrażliwych organizmów, czyli dzieci i osób starszych, ale również wszystkich
tych, którzy mają osłabiony układ odpornościowy, cierpią z powodu chorób dróg oddechowych, astmy czy alergii i schorzeń skórnych. Materiały na bazie wapna to sprawdzone rozwiązanie znane już od czasów starożytnych. Jego wpływ na mikroklimat został potwierdzony
również wieloma współczesnymi badaniami, między innymi trwającymi dwa lata testami
przeprowadzonymi w parku badawczym Baumit Viva.
Główne zalety produktów Baumit Klima:

■
■

wytwarzane na bazie spoiwa wapiennego

■

posiadają wysoki współczynnik pH ≥ 12, co praktycznie wyklucza ryzyko
rozwoju grzybów – pleśni

■

nie ładują się elektrostatycznie oraz nie przyciągają zanieczyszczeń,
ułatwiając utrzymanie pomieszczeń w czystości

■

mają bardzo dobre właściwości robocze, pozwalając na sprawne
i szybkie wykonanie prac

mają wysoką zdolność do przepuszczania i akumulacji pary wodnej,
dzięki czemu regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach

1069 Tom

Przedstawiona powyżej kolorystyka jest wyłącznie poglądowa. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit Ionit.
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Baumit KlimaColor
Silikatowa farba wewnętrzna
Paroprzepuszczalna, jednoskładnikowa farba krzemianowa o bardzo dobrej sile krycia.
Praktycznie bezzapachowa, bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i środków konserwujących. Gotowa do nakładania ręcznie (wałkiem lub pędzlem) i maszynowo poprzez natrysk w technologii Airless. Dostępna wyłącznie w kolorze białym Life 0019 lub odcieniach
wg wzornika Baumit Life (wyłącznie kolory z końcówką 7, 8 i 9).
0602-078-0102

■
■
■

wysoka paroprzepuszczalność i regulacja wilgoci
bezemisyjna i pozbawiona rozpuszczalników
bardzo dobra siła krycia

System Baumit Klima z powierzchnią zacieraną (delikatna faktura)
Baumit KlimaWhite
Tynk wapienny
Naturalnie biały, regulujący klimat pomieszczenia, oddychający poprzez specjalną budowę
mikroporów tynk wewnętrzny. Pozwala szybko pobierać i oddawać wilgoć powietrza optymalnie regulując jej ilość w pomieszczeniu, co powoduje utrzymanie komfortowego i zdrowego mikroklimatu. Odporny na rozwój grzybów – pleśni. Przeznaczony do stosowania jako
jednowarstwowy tynk zacierany lub tynk podkładowy (pod szpachlę lub gładź wapienną).
Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■
■
■

Baumit KlimaColor

reguluje wilgotność i poprawia mikroklimat w pomieszczeniu
naturalnie biały, przeznaczony na nowe i remontowane podłoża
nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybów – pleśni

Baumit KlimaFino
Gładź wapienna
Naturalnie biała, oddychająca poprzez wysoką dyfuzję pary wodnej, mineralna mieszanka
na bazie wapna. Charakteryzuje się wysoką zawartością wapna, które w efekcie zapewnia
komfortowy i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Odporna na rozwój grzybów – pleśni. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i betonie wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■
■
■

Baumit KlimaWhite

■
■
■

Baumit KlimaWhite zapewnia właściwą regulację klimatu we wnętrzach
delikatna tekstura nadaje pomieszczeniom ciekawego i wyjątkowego charakteru
farba Baumit KlimaColor pozwala na kreowanie finalnego efektu dopasowanego do danego wnętrza

System Baumit Klima o gładkiej powierzchni

poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, wysokoparoprzepuszczalna
wysokiej jakości gładka powierzchnia
nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybów – pleśni

Baumit KlimaWhite
Baumit KlimaFinish lub
Baumit KlimaFino

Baumit KlimaFinish
Gotowa, wapienna gładź szpachlowa

Baumit KlimaColor

Gotowa do użycia, naturalnie biała, wapienna masa szpachlowa o konsystencji pasty. Tworzy wysokiej jakości gładkie powierzchnie na tynkach wapiennych i cementowych oraz betonie. Przeznaczona do stosowania wewnętrznego, obróbki ręcznej i maszynowej.

■
■
■

poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, wysokoparoprzepuszczalna
wysokiej jakości gładka powierzchnia
nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybów – pleśni
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■
■
■

Baumit KlimaWhite zapewnia właściwą regulację klimatu we wnętrzach
gładź Baumit KlimaFinish lub Baumit KlimaFino pozwala na uzyskanie doskonale gładkiej powierzchni
dzięki farbie Baumit KlimaColor można tworzyć dopasowane do oczekiwań efekty kolorystyczne
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Tab. 9. Przegląd tynków wewnętrznych – tynki gipsowe wg PN-EN 13279-1
Baumit Ratio 2000

Baumit Ratio Power

Baumit Ratio Glatt L

Klasyfikacja wg normy

B4/50/2

B7/50/6

B4/50/2

Reakcja na ogień

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

■
■
■

■

Główne wyróżniki

■
■
■

Tynki maszynowe wewnętrzne
Zakres zastosowania

najwyższa jakość powierzchni
najbardziej wydajny i przyjazny
w obróbce
wysoce plastyczny i łatwo urabialny

Superlekki tynk gipsowy, do
użytku maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania
tynków jednowarstwowych
o wygładzanej powierzchni.
Do stosowania wewnątrz, na
nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do pomieszczeń
suchych (o wilgotności wzg. <70%).

Firma Baumit opracowała specjalne systemy tynków wewnętrznych do szerokiego zakresu
zastosowań.

odporny na uszkodzenia
łatwy i szybki w obróbce
naturalnie gładki

Tynk gipsowy o zwiększonej twardości
powierzchni, do użytku maszynowego
i ręcznego, przeznaczony do
wykonywania tynków jednowarstwowych
o wygładzanej powierzchni. Do
stosowania wewnątrz, w miejscach
narażonych na zwiększone ryzyko
uszkodzenia mechanicznego, na
nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do pomieszczeń
suchych (o wilgotności wzg. <70%).

■

gładki, lekki tynk pod malowanie
i tapetowanie
bardzo wydajny, wysoce plastyczny
i łatwo urabialny

Lekki tynk gipsowy, do użytku
maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania
tynków jednowarstwowych
o wygładzanej powierzchni.
Do stosowania wewnątrz, na
nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do pomieszczeń
suchych (o wilgotności wzg. <70%).

Gipsowe tynki wewnętrzne Baumit Ratio zapewniają możliwość tworzenia estetycznych
i dekoracyjnych form architektonicznych, zabezpieczają elementy budowli przed ogniem,
a także pomagają uzyskać naturalnie gładką powierzchnię.
Tynki cementowo-wapienne
Natomiast tynki cementowo-wapienne Baumit MPI to najpopularniejszy wybór podczas prac
remontowych związanych z wykańczaniem ścian wewnętrznych. Mogą one stanowić finalną
powierzchnię ściany lub podłoże do kolejnych wypraw, takich jak np. gładzie czy szpachle. Idealnie sprawdzają się na wszystkich podłożach mineralnych oraz w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności np. w łazience czy piwnicy. Bardzo dobrze sprawdzają się także,
gdy zależy nam na wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Zalety tynków cementowo-wapiennych Baumit:

■
■
■
■
■
■
■
■

Wysoce odporne na uszkodzenia
Uniwersalne w zastosowaniu
Nowoczesne i dekoracyjne

Współczynnik
przewodzenia ciepła λ
(wartości tabelaryczne
dla P= 50%), W/mK

0,3

0,43

0,3

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary
wodnej μ (wartości
tabelaryczne)

10/6 (wg PN-EN 10456)

10/6 (wg PN-EN 10456)

10/6 (wg PN-EN 10456)

Uziarnienie, mm

nd

nd

nd

Min. grubość warstwy
tynku, mm

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

Maks. grubość
warstwy tynku, mm

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

Zużycie (przy warstwie
10 mm), kg/m²

ok. 7,5

ok. 11

ok. 8

Korzyści

Tynki gipsowe

■
■
■

Indywidualne i kreatywne
Idealne do pomieszczeń wilgotnych (>70%)
Regulują klimat w pomieszczeniu
Trwałe i piękne
Dostępne również w wersji Speed
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Architekt /
Inwestor

gładkość powierzchni
paroprzepuszczalność
niepalność

■
■
■

podwyższona odporność
na uszkodzenia
gładkość powierzchni
paroprzepuszczalność
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■
■
■

gładkość powierzchni
paroprzepuszczalność
niepalność

Tab. 10. Przegląd tynków wewnętrznych – tynki cementowo-wapienne wg PN-EN 998-1
Baumit MPI 30 L Speed

Baumit MPI 30 Speed

Baumit MPI 25 L

Baumit MPI 25 Fine

Baumit MPI 25

Baumit MPI 15 Fine (MVR Uni Fine)

Baumit LL 66 Plus

Klasyfikacja wg normy

LW, CSII

GP, CSII

LW, CSII

GP, CSII

GP, CSII

LW, CSI

LW, CSII

Reakcja na ogień

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

A1 (Niepalny)

Główne wyróżniki

■
■

■
■

■

wykonanie tynku w 2–3 godziny
wysoce wydajny: bardzo plastyczny,
łatwo urabialny
wyjątkowa jakość struktury powierzchni

■

wykonanie tynku w 2–3 godziny
wysoce wydajny: bardzo plastyczny,
łatwo urabialny
wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Lekki, szybkowiążący tynk
cementowo-wapienny, do użytku
maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania tynków
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

Szybkowiążący tynk cementowowapienny, do użytku maszynowego
i ręcznego, przeznaczony
do wykonywania tynków
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnątrz, na nośnych
podłożach mineralnych ścian i sufitów.
Do każdego rodzaju pomieszczeń,
również o podwyższonej wilgotności.

Do stosowania wewnątrz, na nośnych
podłożach mineralnych ścian i sufitów.
Do każdego rodzaju pomieszczeń,
również o podwyższonej wilgotności.

Współczynnik
przewodzenia ciepła λ
(wartości tabelaryczne
dla P= 50%), W/mK

0,45

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary
wodnej μ (wartości
tabelaryczne)

Zakres zastosowania

■
■
■

gotowa powierzchnia pod malowanie
drobonoziarnisty
reguluje klimat pomieszczenia

Lekki tynk cementowo-wapienny,
do użytku maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania tynków
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

■
■
■

gładka powierzchnia
wysoka przyczepność
i wytrzymałość
bardzo dobra obróbka

Tynk cementowo-wapienny,
do użytku maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania
tynków jednowarstwowych
o zacieranej na gładko powierzchni.

■
■
■

plastyczny i łatwo urabialny
jednowarstowy
drobnoziarnista powierzchnia

Tynk cementowo-wapienny, do
użytku maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania
tynków jednowarstwowych
o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

■
■
■

plastyczny i łatwy w obróbce,

■
■

wzmocniony mikrowłóknami,
doskonała jakość powierzchni

■

bardzo wydajny

Superlekki tynk cementowowapienny, do użytku maszynowego
i ręcznego, przeznaczony
do wykonywania tynków
jednowarstwowych o zacieranej
na gładko powierzchni. Zalecany
na podłoża z betonu komórkowego
i innych mineralnych materiałów
murowych o niskiej gęstości.

na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
do pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności
przeznaczony pod malowanie
i okładziny ceramiczne

Tynk cementowo-wapienny,
do użytku maszynowego i ręcznego,
przeznaczony do wykonywania
podkładowych i nawierzchniowych
tynków o zacieranej powierzchni.
Do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz, na nośnych podłożach
mineralnych ścian. Do każdego
rodzaju pomieszczeń, również
o podwyższonej wilgotności.

Do stosowania wewnątrz, na nośnych
podłożach mineralnych ścian i sufitów.
Do każdego rodzaju pomieszczeń,
również o podwyższonej wilgotności.

Do stosowania wewnątrz, na
nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do każdego
rodzaju pomieszczeń, również
o podwyższonej wilgotności.

0,45

0,33

0,45

0,45

0,45

0,39

5/20

5/20

5/20

5/20

5/20

5/20

≤ 20

Uziarnienie, mm

0-0,6

0-0,8

0-0,6

0-0,5

0-0,8

0-0,5

0-1,2

Min. grubość warstwy
tynku, mm

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

ściana: 10; sufit: 8

wew.: 10 (zew.: 15)

Maks. grubość
warstwy tynku, mm

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

ściana: 25; sufit: 15

20

Zużycie (przy warstwie
10 mm), kg/m²

ok. 11,5

ok. 14

ok. 12

ok. 14

ok. 14

ok. 12

ok. 12

wysoka odporność na uszkodzenia

■

■

■

■

■

możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń

■

łatwość planowania i wydajność
wykonania prac

■

Korzyści

■
Architekt /
Inwestor

■
■

wysokiej jakości, drobnoziarnista
powierzchnia
możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń
reguluje poziom wilgotności
we wnętrzu

■
■
■
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wysokiej jakości, drobnoziarnista
powierzchnia
możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń
reguluje poziom wilgotności we
wnętrzu

■
■

wysokiej jakości, zacierana
na gładko powierzchnia
wysoka odporność
na uszkodzenia
możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń

Do stosowania wewnątrz, na
nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do każdego
rodzaju pomieszczeń, również
o podwyższonej wilgotności.

■
■

wysoka odporność
na uszkodzenia
możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń
reguluje poziom wilgotności
we wnętrzu

Do stosowania wewnątrz,
na nośnych podłożach mineralnych
ścian i sufitów. Do każdego
rodzaju pomieszczeń, również
o podwyższonej wilgotności.

■
■

wysokiej jakości, zacierana
na gładko powierzchnia
możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń
reguluje poziom wilgotności
we wnętrzu
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■
■

możliwość stosowania w każdym
rodzaju pomieszczeń
sprawdzony, najlepszy
do napraw i remontów
reguluje poziom wilgotności
we wnętrzu

Systemy podłogowe
■
■
■
■
■
■
■
■

193 ■ Systemy podłogowe ■ Podłoga

Podłoga 195
Posadzka 199
Podkłady samopoziomujące 203
Podkłady podłogowe (jastrychy) 208
Masy samopoziomujące 212
Technologia silosowa i aplikacja maszynowa 215
Rodzaje rozwiązań systemowych Baumit 217
Przygotowanie i wzmocnienie podłoża 221

Podłoga

Podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Stanowi ona
wykończenie górnej części przegrody poziomej obiektu – stropu lub płyty podłogowej. Elementem składowym podłogi jest jej górna warstwa, czyli posadzka, która nadaje podłodze
wymagane cechy techniczno-użytkowe i estetyczne. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby
była równa (płaska) i przystosowana do swobodnego przemieszczania się z pomieszczenia
do pomieszczenia lub poruszania w obrębie jednego z nich.
Główne funkcje podłogi

■

przenoszenie obciążeń statycznych i dynamicznych, związanych z przemieszczaniem
się pieszych oraz ruchem urządzeń mechanicznych

■

odpowiednia izolacja akustyczna (podłoga musi spełniać wymagania związane
z ochroną przed hałasem)

■
■

izolacja cieplna (termiczna)

■
■

dobre przewodnictwo cieplne dla systemów ogrzewania podłogowego

ochrona stropu (konstrukcji nośnej), np. przed działaniem ognia, wilgoci lub innych
niszczących czynników

zapewnienie oczekiwanej estetyki całego pomieszczenia (wrażenia wizualne,
w tym wyrównanie podłoża na całej powierzchni użytkowej)
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Materiały z certyfikatem

Solidność ma znaczenie
Jaki jest przepis na zdrowe życie? Ważne jest to, jak się odżywiamy, ćwiczymy i… mieszkamy.
Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, to właśnie mikroklimat we wnętrzu - odpowiednia wilgotność i temperatura oraz czystość powietrza w dużym stopniu oddziałują na nasze
samopoczucie i stan fizyczny. W obecnych czasach spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach nawet 90% naszego życia. Jak zdrowo mieszkać? Przede wszystkim trzeba zadbać
o jakość powietrza, którym oddychamy.
Nowoczesne budownictwo stawia nie tylko na komfort mieszkania, ale także na zdrowe oddziaływanie wnętrz na człowieka. Szukając sposobu na stworzenie przyjaznego otoczenia,
przeprowadzono wiele badań i testów – te wykonane w parku badawczym Baumit Viva wskazują, że jakość mikroklimatu wewnętrznego to efekt wielu czynników: temperatury, wilgotności, jakości powietrza, poziomu emitowanego hałasu, oświetlenia, zapachów czy obecności
drobnoustrojów (grzyby–pleśnie).
W oparciu o wyniki badań, eksperci Baumit stworzyli 3 zasady filozofii zdrowego mieszkania.
Po pierwsze, ważne jest właściwe ocieplenie domu, które pozwoli na uzyskanie najlepszej dla
naszego samopoczucia temperatury (18–22°C), niezależnie od tej panującej na zewnątrz.
Po drugie, trzeba zadbać o solidną konstrukcję budynku i masywność ścian – wyrównają
wahania temperatur w pomieszczeniach w porze letniej i zimowej, ale także zmniejszą zużycie energii, co przełoży się na oszczędności. Po trzecie, istotne jest, by zadbać o właściwe
wykończenie ścian wewnętrznych, czyli wykorzystanie materiałów, które regulują wilgotność
powietrza, utrzymując ją na poziomie 40–60% i zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów.
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GEV-EMICODE®
Więcej tlenu, mniej szkodliwych substancji. Jakość powietrza to słowo-klucz jeśli chodzi o zdrowe
mieszkanie. Aby zapewnić sobie komfortowe warunki domowe oraz uniknąć m.in. bólu głowy czy problemów z zasypianiem, warto już na etapie projektowania lub remontu mieszkania zastanowić się,
jakich materiałów budowalnych użyjemy. Niektóre z nich mogą emitować lotne związki organiczne
(LZO), których już niewielkie stężenie może działać drażniąco na oczy czy układ oddechowy, a także
wywoływać ospałość oraz znużenie. Czym się zatem kierować, wybierając materiały wykończeniowe
podłóg oraz ścian?
Analizowanie emisyjności materiałów budowlanych to bardzo trudne zadanie, wymagające profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Jako konsumenci możemy jednak posiłkować się certyfikatami, które
klasyfikują dany produkt i określają emisję szkodliwych substancji. Decydując się na materiał, który
został przebadany pod tym kątem przez niezależne organy kontrolne i uzyskał certyfikat, możemy być
pewni jego wysokiej jakości, która przekłada się na maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami
i zdrowie domowników – mówi Tomasz Dzierwa z firmy Baumit.
GEV-EMICODE® to certyfikat, który od 1997 roku jest przyznawany produktom budowlanym, które
wyróżniają się bardzo niską emisją lotnych związków chemicznych. System klasyfikacji EMICODE®
został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie GEV, które promuje bezpieczeństwo, higienę pracy
oraz ochronę środowiska. Jego zadaniem jest monitorowanie rynku i testowanie nowych produktów:
materiałów konstrukcyjnych ścian i podłóg, produktów do układania płytek i kamienia, montowania
wykładzin czy parkietów. Każdy testowany produkt jest poddawany specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Od ich wyniku zależy możliwość uzyskania certyfikatu EMICODE® – tylko wyroby spełniające wszystkie wymagania dotyczące niskiej emisyjności, mogą go otrzymać. System klasyfikacji dzieli
też produkty niskoemisyjne na 3 kategorie: EMICODE EC1PLUS (bardzo niski poziom emisji w kategorii
premium - opisujący granicę wykonalności technologicznej), EMICODE EC1 (bardzo niski poziom emisji) oraz EMICODE EC2 (niski poziom emisji).
Od 1997 roku przyznano ponad 4500 certyfikatów GEV-EMICODE® materiałom z całego świata,
wśród nich tym produkowanym przez Baumit. To potwierdza ich bezpieczeństwo oraz wpisuje się
w promowaną przez markę filozofię zdrowego mieszkania. Są wśród nich m.in. podkłady podłogowe
z linii Baumit Solido (Estrich), masy samopoziomujące z linii Baumit Nivello, betony Baumit Beton,
a także zaprawy klejowe do płytek – m.in. Baumit FlexTop, Baumit FlexFlow oraz podkłady gruntujące
– np. Baumit Grund i Baumit SuperPrimer. Posiadanie przez produkty Baumit klasyfikacji GEV-EMICODE® można sprawdzić na opakowaniu, odnajdując stosowne oznakowanie. Warto go wypatrywać,
szukając bezpiecznych materiałów do wzniesienia zdrowego budynku o przyjaznym mikroklimacie
wewnętrznym.
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Standardowa, prawidłowo wykonana podłoga składa się najczęściej z czterech warstw:
Konstrukcja podłogi

warstwa I – posadzka – górna warstwa użytkowa (np. okładzina
ceramiczna, parkiet, wykładzina dywanowa (tekstylna), wykładzina
PVC, posadzka żywiczna itp.)
warstwa II – podkład podłogowy
(jastrych, wylewka samopoziomująca)
warstwa III – izolacja termiczna (i/lub akustyczna) wraz z warstwą
ochronną (np. z folii PE) i izolacją przeciwwilgociową (jeśli jest
wymagana)
warstwa IV – strop lub płyta podłogowa (czyli wszelkie podłoże
będące konstrukcją nośną)

Posadzka

Użytkownik zwraca uwagę na to, żeby podłoga była przede wszystkim:

■
■
■

równa
wytrzymała i trwała
estetycznie wykończona

Nieustannie wzrasta świadomość tego, że podłoga odpowiedzialna jest za wygodne i bezpieczne przemieszczanie się oraz zapewnia wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie powierzchni. Dlatego już na etapie realizacji projektu, należy dostarczyć wielu istotnych informacji na temat konkretnego rozwiązania podłogowego. Dzieje się tak, ponieważ nawet
najlepsze materiały wykończeniowe nie zdadzą w pełni egzaminu, bez solidnej podstawy,
jaką jest odpowiednio dobrany podkład podłogowy. Powinien on być prawidłowo dopasowany do potrzeb i oczekiwań oraz profesjonalnie wykonany. Dzięki temu zapewni maksymalną
trwałość i użyteczność podłogi.
Pamiętać należy, że źle zaprojektowana lub nieprawidłowo wykonana podłoga, grozi kosztownym remontem w przyszłości, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego
właśnie warto korzystać z pewnych i sprawdzonych rozwiązań renomowanych producentów,
takich jak Baumit, firma posiadająca doświadczenie budowane przez wiele lat obecności
w Europie.
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Posadzka definiowana jest jako użytkowa warstwa wierzchnia podłogi,
stanowiąca jednocześnie jej wykończenie. Postrzegana jest głównie jako
element ozdobny, wyróżniający pomieszczenie i nadający mu estetyczny wygląd. W jej użytkowanie wpisane jest ciągłe obciążenie wynikające
z codziennej aktywności w pomieszczeniu. Elementem konstrukcyjnym
stanowiącym podbudowę posadzki jest podkład podłogowy (jastrych).
Ze względu na rodzaj, posadzki można podzielić na: bezspoinowe lub
spoinowe. Natomiast z uwagi na rodzaj materiału wyróżniamy posadzki:
ceramiczne, drewniane, tekstylne (np. wykładziny dywanowe), epoksydowe, betonowe, syntetyczne (np. PVC) i inne.
Specjalnym rodzajem posadzek są posadzki przemysłowe, które wyróżnia ciągłe narażanie na szereg intensywnych obciążeń (mechanicznych, ścierania, czynników chemicznych, itp.). Posadzki te są stosowane
m.in. w halach produkcyjnych, magazynach i innych tego typu obiektach.
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Klasyfikacja i wymagania dotyczące podkładów i posadzek

Tab. 1. Rodzaje podkładów.
Rodzaje podkładów

Cechy i zastosowanie

■
Podkład zespolony
(związany z podłożem)

Podkład niezwiązany
z podłożem
(na warstwie
oddzielającej)

■
■

■
■

wykonywany jest bezpośrednio na nośnym
podłożu konstrukcyjnym (strop, płyta
fundamentowa) z pominięciem jakichkolwiek
warstw oddzielających (np. izolacyjnych)
połączony jest z podłożem za pośrednictwem
warstwy gruntującej/sczepnej
znajduje on zastosowanie w przypadku
konieczności wyrównania i/lub wzmocnienia
podłoża oraz wykonania podkładu, zazwyczaj
o niewielkiej grubości

oddzielony jest od podłoża tzw. „warstwą
ślizgową”, najczęściej folią (PE o grubości
0,2 mm), umożliwiającą przesuwanie się
po niej podkładu
należy pamiętać o dokładnym wykonaniu
i uszczelnieniu wszystkich połączeń izolacji

Minimalna grubość podkładu

Rodzaj podłoża

Dokumentem odniesienia dla podkładów podłogowych jest norma PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”.
W zależności od rodzaju spoiwa użytego przy produkcji podkładu podłogowego, przyjęto następujące nazwy i odnoszące się do nich skróty:

■
■
1 mm
(np. Baumit Nivello Quattro
lub Baumit Nivello 10)

wszystkie podłoża
mineralne

podkłady na bazie cementu – CT
podkłady na bazie siarczanu wapnia – CA

Wyżej wymienione podkłady należą do najczęściej stosowanych na naszym rynku.
Aktualnie obowiązująca norma klasyfikuje także podkłady na bazie innych spoiw podanych p
 oniżej:

■
■
■

podkłady asfaltowe – AS
podkłady z żywic syntetycznych – SR

Każdy producent oferujący na rynku europejskim podkłady podłogowe, zobowiązany jest do podawania dla danego wyrobu opisanych poniżej parametrów.

30 mm
Rozwiązanie stosowane jest w przypadku
podłoży trudnych, o słabej jakości (niska
wytrzymałość, pozostałości klejów,
zaolejenie itp.) oraz w przypadku ryzyka
zawilgocenia podkładu od podłoża.

podkłady magnezjowe – MA

np. folia PE, mata
oddzielająca, papa

Tab. 2. Klasyfikacja i wymagania dotyczące podkładów i posadzek
Wytrzymałość na ściskanie
oznaczona jest symbolem „C”*, po którym następuje liczba odpowiadająca klasie wytrzymałości na ściskanie wyrażonej w N/mm2.
Klasa

■
Podkład pływający
(na warstwie izolacji
termicznej 
i/lub akustycznej)

■

■
■
Podkład pływający
z ogrzewaniem
podłogowym
(grzewczy)

■
■
■

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm
podkład taki oddzielony jest od podłoża
warstwą izolacji (np. z płyt styropianowych
EPS, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z
wełny mineralnej MW)
należy szczególnie zadbać o staranne
wykonanie izolacji na całej powierzchni,
co pozwala na uzyskanie oczekiwanych
parametrów izolacji termicznej
i/lub akustycznej

C12

C16

C20

C25

C30

C35

C40

C50

C60

C70

C80

5

7

12

16

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Wytrzymałość na zginanie

35 mm
(np. dla Baumit Alpha 2000)

materiały do izolacji
termicznej i/lub
akustycznej

Klasa
Wytrzymałość na zginanie w N/mm

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

30

40

50

2

Odporność na ścieranie
zależnie od stosowanej metody badawczej jest oznaczona symbolem „A”*, „AR”* lub „RWA”* oraz towarzyszącą im wartością liczbową.
Odporność na ścieranie według metody Böhmego, polega na określeniu objętości materiału startego z powierzchni podkładu o wielkości 50 cm2.
Klasy odporności na ścieranie Böhmego, materiałów wykonanych na bazie cementu oraz innych materiałów przeznaczonych na podkłady podłogowe
podane są w poniższej tabeli.

spełnia funkcję podkładu pływającego,
wykonanego na izolacji termicznej
np. ze styropianu lub wełny

umożliwia m.in. uzyskanie optymalnego
rozkładu temperatur w pomieszczeniu

C7

oznaczona jest symbolem „F”*, po którym następuje wartość wytrzymałości na zginanie wyrażona w N/mm2.

znajduje on zastosowanie w przypadku
użycia izolacji termicznej i/lub akustycznej

spełnia funkcję ogrzewania pomieszczeń,
wykorzystując ułożoną w podkładzie
instalację wodną (rury grzewcze) bądź
elementy elektryczne (przewody, maty itp.)

C5
2

min. 35 mm
(np. dla Baumit Alpha 2000)
Jest to minimalna grubość warstwy podkładu
ponad instalacją ogrzewania podłogowego
(dla klasycznego rozwiązania).

oszczędza miejsce – ściany są wolne od
grzejników

izolacja termiczna

Klasa

A22

A15

A12

A9

A6

A3

A1,5

Odporność na ścieranie (cm3/50 cm2)

22

15

12

9

6

3

1,5

Im mniejsza liczba przy indeksie A, tym wyższa odporność podkładu na ścieranie (mniejsza ilość startego
materiału podczas badania)! W praktyce oznacza to, że wyrób oznaczony np. jako A15 ma wyższą odporność
na ścieranie, niż wyrób z klasyfikacją A22.

Uwaga

*

C – z ang. „Compression”.
F – z ang. „Flexural”.
A – z ang. „Abrasion” – odporność na ścieranie na tarczy Böhmego.
AR – z ang. „Abrasion Resistance” – odporność na ścieranie „BCA”.
RWA – z ang. „Rolling Wheel Abrasion” – odporność na ścieranie pod naciskiem toczącego się koła.

Na podstawie powyżej opisanych właściwości wyrobu nadawana jest klasyfikacja określająca jego parametry zgodnie z normą PN-EN 13813.
Tab. 3. Przykłady klasyfikacji
Przykłady klasyfikacji
CT-C20-F5-A15

CA-C35-F7

np. dla Baumit Solido 225 (Estrich E225)

np. dla Baumit Nivello Centro

Należy to odczytać jako:

Należy to odczytać jako:

CT – podkład cementowy

CA – podkład na bazie siarczanu wapnia

C20 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 [N/mm2] ( ≥ 20 MPa)

C35 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 [N/mm2] ( ≥ 35 MPa)

F5 – wytrzymałość na zginanie ≥ 5 [N/mm2] ( ≥ 5 MPa)

F7 – wytrzymałość na zginanie ≥ 7 [N/mm2] ( ≥ 7 MPa)

A15 – odporność na ścieranie wg metody Böhmego ≤ 15 [cm3/50 cm2]
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Gotowe zaprawy podłogowe
Wymagania dotyczące tempa robót i jakości materiałów stają się coraz większe. Tradycyjne podkłady podłogowe, mieszane ze składników
bezpośrednio na budowie, nie gwarantują wysokiej jakości oraz jednakowych parametrów. Dodatkowo, konieczna jest spora ilość miejsca
potrzebnego na składowanie półproduktów oraz zadbanie o dużą liczbę osób do przygotowania podkładu.
Gotowe, fabrycznie przygotowane zaprawy podłogowe właściwościami roboczymi, wytrzymałością, a często i szybkością wysychania znacznie
przewyższają zaprawy wykonywane na budowie. Przygotowanie ich do użycia odbywa się bezpośrednio przed aplikacją i polega na wymieszaniu suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. W przypadku mas samopoziomujących dodatkowe zalety to m.in. wysoka szybkość
układania oraz gładkość i równość powierzchni. Zależnie od zastosowanego spoiwa, zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13813, najczęściej
spotykane obecnie podkłady podłogowe to wyroby na bazie cementu (CT) lub siarczanu wapnia (CA).
Tab. 4. Porównanie nakładu pracy potrzebnego do wykonania podkładu podłogowego z ogrzewaniem (na przykładzie domu o powierzchni 200 m2)
Podkład tradycyjny
(wytwarzany na placu budowy)

Podkład samopoziomujący
Baumit Alpha

Powierzchnia domu [m2]

200

200

Grubość warstwy z ogrzewaniem podłogowym [mm]

55

50

Wielkość brygady [liczba osób]

4-5

3

2

0,5

Czas potrzebny na ułożenie podkładów w całym domu [w dniach]

W przypadku domu jednorodzinnego, wykonanie płynnego podkładu podłogowego Baumit Alpha pozwala na znaczną oszczędność kosztów
robocizny oraz skrócenie czasu realizacji. Potrzebna jest do tego także mniejsza ilość osób, niż w przypadku pracy z tradycyjnym podkładem.

Podkłady samopoziomujące

Tab. 5. Zestawienie gotowych mieszanek z podkładami przygotowywanymi na budowie

Zalety

Podkłady wytwarzane na placu budowy

■

Gotowe mieszanki

■
■
■
■

najtańsze rozwiązanie

Korzyści

■

■

■
■
■
■

niższe koszty materiałowe

Ograniczenia

■

*

■
■
■
■
■
■

stabilny, stały skład mieszanki zapewniający jednakowe parametry
wygodne składowanie materiału w workach lub silosie*
gotowa, odpowiednio przygotowana mieszanka
bezpieczeństwo parametrów produktu, pomimo zmiennych
warunków atmosferycznych
produkt niskoemisyjny (EMICODE EC1PLUS)

jednakowe, wysokie parametry
przewidywalność produktu niezależnie od daty produkcji
oszczędność miejsca na budowie
oszczędność czasu związanego z przygotowaniem tradycyjnego
podkładu
potrzebna mniejsza liczba osób do wykonywania podłogi

konieczność zatrudnienia większej ekipy – wyższe koszty robocizny
niedokładne, niejednakowe przygotowywanie mieszanek
niestabilne właściwości i parametry

■

potrzebna większa ilość miejsca na budowie

Produkty Baumit Alpha bazują na wykorzystującym gips odmiany alfa spoiwie zwanym również CaSuBi, od niemieckiego słowa CalciumSulfat-Bindemittel. Jest to spoiwo z grupy spoiw
powietrznych, szybkowiążących na bazie siarczanu wapnia. Proces wiązania zaczyna się
od momentu, kiedy spoiwo to zmiesza się z wodą. Po związaniu następuje jego twardnienie
i przyrost wytrzymałości mechanicznej masy. Spoiwo alfa charakteryzuje się dużym, monokrystalicznym ziarnem i zwartą strukturą krystaliczną. Przekłada się to bezpośrednio na
cechy, jakimi się odznacza. Ma bardzo dobry rozpływ, bardzo niski skurcz liniowy, jest szybkowiążące, o wysokiej wytrzymałości i jednorodne w swojej masie. Wyjątkowe właściwości
spoiwa Baumit Alpha mają szczególne znaczenie przy wykonywaniu samopoziomujących
podkładów podłogowych. Ich stosowanie daje większe możliwości w fazie projektowej oraz
znacznie ułatwia i usprawnia wykonanie robót na budowie.

wyższe koszty produktu w porównaniu z tradycyjnymi podkładami

czaso- i pracochłonność
możliwość stosowania w temperaturze nie niższej niż 5°C

firma Baumit dysponuje rozwiniętą techniką silosową, pozwalającą wygodnie i bezpiecznie dostarczać, przechowywać i podawać materiał w dużych
ilościach na budowie.
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Duża powierzchnia źródła ciepła umożliwia stosowanie
niższych temperatur ogrzewania, co przekłada się na
oszczędności energii do 12%*.

Tab. 6. Zalety, korzyści, ograniczenia produktów Baumit Alpha
Zalety

Korzyści

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

brak naprężeń
doskonałe przewodzenie ciepła

■

duża szybkość wykonywania prac

■

wysoka wytrzymałość
oszczędność materiału
przyspieszenie prac wykonawczych
wysoka jakość powierzchni

■
■

łatwa obróbka
brak konieczności zbrojenia

■

technologia silosowa
aplikacja w pozycji stojącej

■
■
■

bezpieczeństwo pożarowe
ekologia

■

Ograniczenia

idealnie równe, gładkie podkłady podłogowe

(*) wg danych BVF – Bundesverband Flächenheizungen
und Flächenkühlungen e.V. (Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Ogrzewania i Chłodzenia Powierzchni).

możliwość wylewania na dużych powierzchniach,
bez stosowania dylatacji – do 800 m2 bez ogrzewania
podłogowego, do 300 m2 z ogrzewaniem podłogowym – bez obaw
o możliwość spękania
najefektywniejsze wykorzystanie ogrzewania podłogowego, dzięki
wysokiej przewodności cieplnej
3 osobowa ekipa może wylać ok. 300 m2 (podkład pływający)
w ciągu jednego dnia
bardzo trwały i wytrzymały podkład podłogowy
możliwość stosowania mniejszych grubości podkładu podłogowego
na warstwie termoizolacyjnej i/lub wygłuszającej oraz nad rurkami
ogrzewania podłogowego

■
■

By w pełni móc cieszyć się ze sprawnie i efektywnie funkcjonującego ogrzewania podłogowego, niezbędne jest użycie
– przy jego wykonywaniu – najwyższej klasy produktów podłogowych. Najistotniejszym parametrem, z punktu widzenia
efektywności takiego systemu, jest współczynnik przewodzenia ciepła podkładu podłogowego, w którym zatopione
są rurki systemu ogrzewania. Podkłady podłogowe Baumit
Alpha mają znacznie wyższy współczynnik przewodzenia
ciepła niż podkłady cementowe.

Rozkład temperatur przy ogrzewaniu podłogowym.
rozwiązanie niezalecane
do pomieszczeń mokrych

Podkład tradycyjny
(wytwarzany na placu budowy)

Podkład samopoziomujący
Baumit Alpha

potrzeba wykonania szczelnej
izolacji

możliwość wchodzenia już następnego dnia
– po 3 dniach prowadzenia dalszych prac budowlanych,
– po 3 dniach uruchomienia ogrzewania podłogowego
powierzchnia twarda, równa, nie wymagająca szlifowania

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że podkład tradycyjny,
układany ręcznie, nie pozwala na dokładne, idealne oblanie
swoją masą rurek, a w szczególności ich spodów. W tych
miejscach mogą powstawać komory powietrzne, które
w znaczący sposób pogarszają przewodnictwo cieplne,
a tym samym ograniczają ilość ciepła oddawanego do pomieszczenia przez system.

bezpieczna, nienadwyrężająca kręgosłupa aplikacja
w razie pożaru, parująca z podkładu woda zapobiega szybkiemu
wzrostowi temperatury w pomieszczeniu
zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie

,

Korzyści z zastosowania rozwiązań z ogrzewaniem podłogowym
Ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność na rynku. Obecnie najczęściej znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, w sytuacjach, kiedy Inwestor nie boi się ponieść większych kosztów na samą instalację takiego systemu oraz ma świadomość, że koszty zwrócą się podczas eksploatacji. Szereg korzyści, jakie niesie za sobą ogrzewanie podłogowe, przyczynia się do tego, że pod naciskiem
Klientów rozwiązanie to coraz częściej stosowane jest w budownictwie mieszkaniowym.
Tab. 7. Porównanie ogrzewania tradycyjnego i podłogowego

Zalety

Grzejniki

■
■
■
■

■

■

niższe koszty instalacji
swoboda w wyborze materiałów wykończeniowych
niska bezwładność cieplna
możliwość dokonywania zmian w instalacji

oszczędności przy zakładaniu instalacji wynikające z niższych
kosztów jej wykonania

■
■
■
■
■
■

możliwość wykańczania podłogi dowolnymi materiałami
możliwość szybkiego dogrzania lub wychłodzenia pomieszczenia
łatwość w dokonywaniu remontów, wymian, przebudowy instalacji

■
■

Korzyści

■
■
■

Ogrzewanie podłogowe

■
■
■

Ograniczenia

■
■
■
■
■

niekorzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – ciepło przy
grzejniku, chłodno tam gdzie go nie ma
wysoka temperatura grzejników – możliwość poparzenia się
instalacja grzewcza przymocowana do ścian – ograniczona
możliwość aranżacji wnętrz
konieczność stosowania wyższych temperatur, aby dogrzać całe
pomieszczenie
wysokie koszty eksploatacyjne

■
■
■
■
■

Rozkład temperatur jest dużo korzystniejszy przy podkładach płynnych. Energia cieplna rozchodzi się znacznie łatwiej i swobodniej, ogrzewając tym samym większą powierzchnię. Pozwala to znacząco zmniejszyć koszty oraz ułatwia sterowanie ogrzewaniem.
Rozkład temperatur dla standardowego ogrzewania (grzejniki na
ścianie). Konieczna jest wyższa temperatura grzejników i większe
koszty ogrzewania.

Rozkład temperatur dla ogrzewania podłogowego. Układ temperatur
jest znacznie korzystniejszy dla zdrowia i lepszego samopoczucia.

korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – duża
powierzchnia grzewcza
ogrzewanie niskotemperaturowe
ukryta instalacja grzewcza
równomierne oddawanie ciepła
warstwowy rozkład temperatur

m

doskonale współgra z niskotemperaturowymi źródłami ciepła
(kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory)

2

wysokie poczucie komfortu – cieplej jest w okolicy stóp, a chłodniej
w okolicy głowy. Dzięki temu temperatura może wynosić o 2°C mniej
niż w pomieszczeniach z tradycyjnymi grzejnikami, a mieszkańcy tego
nie odczują
powierzchnie grzewcze wykazują temperaturę nieprzekraczającą
temperatury skóry
ściany są wolne od grzejników, co daje swobodę w projektowaniu
i zabudowie
całe pomieszczenie jest dogrzewane równo, a nie punktowo,
co gwarantuje niższe koszty
najwłaściwszy, pod względem fizjologii ludzkiego organizmu,
warstwowy rozkład temperatury – nie występują strefy przegrzania
duże oszczędności wynikające z możliwości wysoce efektywnego
wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła

Rozkład temperatur1 w pomieszczeniu dla tradycyjnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego.
Odczuwanie ciepła zależy nie tylko od temperatury, ale także od jej rozkładu. W przegrzanych pomieszczeniach z suchym powietrzem, człowiek nie czuje się dobrze. Zwiększa się również ryzyko przeziębień. Ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystniejszy rozkład temperatury
i tworzy lepszy klimat
w pomieszczeniach,
co wpływa
także
na poprawę ogólnego samopoczucia.
16
18
19
22
24
26
°C
elektryczne ogrzewanie podłogowe

m

profil idealny
grzejniki konwekcyjne

2

ogrzewanie powietrzne

wyższy koszt instalacji
większa bezwładność cieplna – wolniejsze nagrzewanie i stygnięcie
instalacji

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie korzystne dla alergików

1

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym (powierzchnia podłogi
zazwyczaj ma temperaturę ok. 26°C), a grzejnikiem jest powierzchnia całej podłogi.

konieczność wcześniejszego zaplanowania aranżacji wnętrza,
aby nie instalować ogrzewania pod dużymi meblami, ciągami szafek
kuchennych, garderobami
brak możliwości zmian w gotowej instalacji
mniejsza elastyczność wyboru materiałów wykończeniowych
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Dzięki temu ten system ogrzewania:

16

18

19

22

24

26

°C

Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu
dla różnych typów ogrzewania.

■
■

znacznie zmniejsza cyrkulację kurzu wywołującego alergie

■

nie powoduje dużych różnic temperatur w pomieszczeniu

nie wysusza nadmiernie powietrza, co jest ważne w przypadku osób szczególnie
wrażliwych lub alergików
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Tab. 8. Podkłady samopoziomujące (jastrychy płynne)
Przykładowe rozwiązania systemowe dla ogrzewania podłogowego:
na podłożu betonowym

8
5

Szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy
CA-C25-F6

Baumit Alpha 2000

Baumit Alpha 2500

Do stosowania wewnętrznego

Do stosowania wewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego

Do układania ręcznego i maszynowego

■
■

■
■

9
7

6
2

Samopoziomujący podkład podłogowy
CA-C20-F5

4

3

1

Zalety produktu

■
■

Podłoże – np. strop

2

Izolacja termiczna – np. styropian (EPS)

3

Warstwa oddzielająca – np. folia PE

4

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 – samopoziomujący podkład podłogowy

5

Dylatacja obwodowa

6

Baumit SuperPrimer – grunt

7

Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek

8

Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy/uszczelnienie elastyczne

9

Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania

na płycie systemowej

6
7
4

5

3
2
1

1

Podłoże – np. strop

2

Płyta systemowa do ogrzewania z warstwą izolacyjną

3

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 – samopoziomujący podkład podłogowy

4

Baumit SuperPrimer – grunt

5

Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek

6

Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania

7

Taśma dylatacyjna – dylatacja obwodowa (10 mm)

Rekomendowane
zastosowanie

■
■

wchodzenie po 24 godz.
(podkład związany z podłożem)
doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

do wykonywania podkładów podłogowych związanych z podłożem,
na warstwie oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie
termoizolacyjnej (pływających) oraz z ogrzewaniem podłogowym
jako podkład pod różnego rodzaju okładziny np. płytki ceramiczne,
wykładziny podłogowe, panele, mozaiki, itp.
szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe (z uwagi na bardzo
dobre przewodnictwo cieplne)

■
■
■
■

równa i gładka powierzchnia o bardzo wysokiej wytrzymałości
wchodzenie już po 6 godz.
(podkład związany z podłożem)
doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

do wykonywania podkładów podłogowych związanych z podłożem,
na warstwie oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie
termoizolacyjnej (pływających) oraz z ogrzewaniem podłogowym
jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny np. płytki
ceramiczne, wykładziny podłogowe, panele, parkiet, itp.
szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe (z uwagi na
bardzo dobre przewodnictwo cieplne)

Przeznaczenie

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

Wielkość ziarna

maks. 2 mm

maks. 2 mm

Wytrzymałość na
ściskanie (28 dni)

≥ 20 N/mm2

≥ 25 N/mm2

Wytrzymałość na
zginanie (28 dni)

≥ 5 N/mm2

≥ 6 N/mm2

Grubość warstwy

związany z podłożem: 25-60 mm
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

związany z podłożem: 15-60 mm
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

Ogrzewanie
podłogowe

min. 35 mm nad rurką ogrzewania (dla rozwiązania klasycznego)*

min. 35 mm nad rurką ogrzewania (dla rozwiązania klasycznego)*

Współczynnik
przewodzenia
ciepła

≥ 1,6 W/mK

≥ 1,6 W/mK

Możliwość
wchodzenia

po 24 godz.

po 6 godz. na podkład związany z podłożem
po 24 godz. na podkład niezwiązany z podłożem

Pełne obciążenie

po 3 dniach

po 2 dniach

Zużycie materiału

ok. 18 kg/m2/10 mm

ok. 18 kg/m2/10 mm

Wydajność

ok. 1,4 m2/worek/10 mm

ok. 1,4 m2/worek/10 mm

Dla
Inwestora

Wysoka jakość i trwałość oraz doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz doskonałe parametry użytkowe.

Dla
Architekta

Szeroki zakres zastosowania. Doskonałe rozwiązanie
dla systemów ogrzewania podłogowego oraz podkładów
na izolacjach termicznych i akustycznych.

Bardzo szeroki zakres zastosowania. Doskonałe rozwiązanie dla
systemów ogrzewania podłogowego oraz podkładów na izolacjach
termicznych i akustycznych.

Korzyści

1

równa i gładka powierzchnia o wysokiej wytrzymałości

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
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Tab. 9. Podkłady podłogowe (jastrychy i posadzki cementowe)

Zalety produktu

Podkłady podłogowe (jastrychy)

Podkład podłogowy (jastrych)
Jastrych (z j. niemieckiego „Estrich”) oznacza podkład podłogowy (potocznie zwany także
wylewką). Podkład podłogowy jako warstwa podłogi stanowi element konstrukcji budynku.
Może być układany bezpośrednio lub pośrednio (na warstwach izolacyjnych) na płycie fundamentowej lub stropie (żelbetowym, ceramicznym, stalowym, drewnianym itp.). Zadaniem
podkładu podłogowego jest przeniesienie obciążeń oraz wyrównanie powierzchni przed położeniem finalnego materiału wykończeniowego – posadzki, np. parkietu, płytek podłogowych, wykładziny dywanowej lub z tworzyw sztucznych itp. Uwaga: podkład podłogowy może
sam w sobie stanowić posadzkę.

Baumit Rapido 1 Speed

Baumit Rapido 4
Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego

Do układania ręcznego i maszynowego

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

szybkowiążąca i szybkoschnąca – układanie
okładzin już po 24 godz.
bardzo wysoka wytrzymałość
wodo- i mrozoodporna
dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu,
doskonała m.in. do stosowania w miejscach,
gdzie ważna jest szybkość wykonania prac
do wykonywania błyskawicznie wiążących i wysychających jastrychów
zespolonych na wszystkich podłożach mineralnych oraz jastrychów
na warstwach rozdzielających, pływających oraz pływających
z ogrzewaniem podłogowym

■
■
■

jako podkład pod różnego rodzaju okładziny np. płytki ceramiczne,
kamienne, wykładziny dywanowe, panele, dowolne posadzki
drewniane np. parkiety
(w tym z drewna egzotycznego i wielkoformatowe)

■

pozwala na formowanie spadków, doskonale nadaje się jako
podkład na tarasach i balkonach

■

może być stosowana w pomieszczeniach
o dużej wilgotności oraz jako finalna posadzka

■

szybkowiążąca – ruch pieszy już po 5 godz.
szybkoschnąca – układanie płytek po 24 godz.
do wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)
do wykonywania szybko wiążących i wysychających jastrychów
zespolonych
na wszystkich podłożach mineralnych oraz jastrychów na
warstwach rozdzielających, pływających oraz pływających
z ogrzewaniem podłogowym
pod wszelkiego rodzaju wykończenia, jak np.: masy
samopoziomujące, zaprawy uszczelniające (izolacje), płytki
ceramiczne i kamienne, panele podłogowe, wykładziny
dywanowe i PVC, parkiety itp.
pozwala na formowanie spadków, doskonale nadaje się jako
podkład na tarasach i balkonach
przyspiesza realizację prac - układanie płytek ceramicznych
po 24 godz,, układanie wykładzin, paneli, parkietów itp. po 4
dniach od ułożenia podkładu
może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności
oraz jako finalna posadzka

Przeznaczenie

do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, magazynach i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej, magazynach

Wytrzymałość na
ściskanie (28 dni)

≥ 35 N/mm²

≥ 30 N/mm²

Wytrzymałość na
zginanie (28 dni)

≥ 6 N/mm²

≥ 5 N/mm²

10-100 mm

10-100 mm

(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)*

(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)*

Grubość na
ogrzewaniu
podłogowym

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik
przewodzenia
ciepła λ

1,4 W/mK

1,4 W/mK

Możliwość
wchodzenia
(podkłady
pływające)

po ok. 18 godz.

po ok. 24 godz.

Pełne obciążanie

po ok. 3 dniach

po ok. 7 dniach

Zużycie materiału

ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność

ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

Klasa odporności
na ścieranie

A12

A12

Dla
Inwestora

Wysoka jakość i trwałość oraz doskonałe parametry użytkowe.
Bardzo niska emisja LZO (VOC) - certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Wysoka jakość i trwałość oraz doskonałe parametry użytkowe.

Dla
Architekta

Bardzo szeroki zakres grubości oraz możliwości
zastosowania w rozwiązaniach systemowych.
Pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

Bardzo szeroki zakres grubości oraz możliwości
zastosowania w rozwiązaniach systemowych.
Pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

Zalecana grubość
warstwy

Korzyści

Podkład podłogowy może występować w postaci suchej mieszanki do zarobienia z wodą
(zaprawy budowlanej) lub gotowych prefabrykowanych płyt w postaci tzw. „suchego jastrychu”. Właściwie wykonany podkład podłogowy – dostatecznie sztywny i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej – ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej użyteczności i trwałości podłogi.

Szybka posadzka cementowa
CT-C30-F5-A12

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

■
Rekomendowane
zastosowanie

Błyskawiczna posadzka cementowa
CT-C35-F6-A12

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.
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Podkłady podłogowe pływające (na warstwie izolacji akustycznej i/lub termicznej)

Tab. 9. Podkłady podłogowe (jastrychy i posadzki cementowe) – c.d.

Zalety produktu

Posadzka cementowa
CT-C20-F5-A15

Podkład cementowy
CT-C16-F4-A15

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)

Baumit Solido 225 (Estrich E225)

Baumit Solido 160 (Estrich E160)

Do stosowania wewnętrznego
i zewnętrznego

Do stosowania wewnętrznego
i zewnętrznego

■

minimalna grubość układanego podkładu podłogowego z równomiernym obciążeniem do 1,5 kN/m2 (budynek mieszkalny),
przy grubości izolacji do 100 mm i ściśliwości warstwy izolacyjnej <5 mm, wynosi 35 mm

Do układania ręcznego i maszynowego

Do układania ręcznego i maszynowego

Do układania ręcznego i maszynowego

■

w przypadku izolacji o grubości od 100 do 200 mm, w zależności od powyższych warunków, minimalna grubość układanego podkładu
podłogowego zwiększa się do 40 mm

■
■

przy ściśliwości warstwy izolacyjnej 5-10 mm grubość podkładu zwiększa się o kolejne 10 mm

■
■
■

■
■
■

wysoka wytrzymałość na ściskanie
na trudne podłoża
na tarasy i ogrzewania podłogowe
do wykonywania jastrychów zespolonych
na wszystkich podłożach mineralnych
oraz jastrychów na warstwach
rozdzielających, pływających oraz
pływających z ogrzewaniem podłogowym
jako podkład pod różnego rodzaju
okładziny np. płytki ceramiczne,
kamienne, wykładziny dywanowe, panele,
posadzki drewniane

■
■
■
■

■

pozwala na formowanie spadków,
doskonała jako podkład na tarasach
i balkonach

■

może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności
oraz jako finalna posadzka

■

jako posadzka lub podkład podłogowy
(jastrych)
wysoka wytrzymałość na ściskanie
wodo- i mrozoodporna
do wykonywania jastrychów
zespolonych na wszystkich podłożach
mineralnych oraz jastrychów na
warstwach rozdzielających, pływających
oraz pływających z ogrzewaniem
podłogowym
jako podkład pod różnego rodzaju
okładziny np. płytki ceramiczne,
kamienne, wykładziny dywanowe,
posadzki drewniane
pozwala na formowanie spadków,
również jako podkład na tarasach
i balkonach
może być stosowany w pomieszczeniach
o dużej wilgotności oraz jako finalna
posadzka

■
■
■
■

■
■
■

możliwość formowania podkładów
ze spadkiem
do obróbki ręcznej lub maszynowej

do wykonywania jastrychów
zespolonych na wszystkich podłożach
mineralnych oraz jastrychów na
warstwach rozdzielających, pływających
oraz pływających z ogrzewaniem
podłogowym
jako podkład pod różnego rodzaju
okładziny np. płytki ceramiczne,
kamienne, wykładziny dywanowe,
panele itp.
może być stosowany w
pomieszczeniach o dużej wilgotności

Przeznaczenie

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej, magazynach
i obiektach przemysłowych

Wytrzymałość na
ściskanie (28 dni)

≥ 20 N/mm²

≥ 20 N/mm²

≥ 16 N/mm²

Wytrzymałość na
zginanie (28 dni)

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 4 N/mm²

10-100 mm

10-100 mm

20-80 mm

(10 mm dla podkładów
związanych z podłożem)**

(10 mm dla podkładów
związanych z podłożem)**

(20 mm dla podkładów
związanych z podłożem)**

Grubość na
ogrzewaniu
podłogowym

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik
przewodzenia
ciepła λ

1,4 W/mK

1,4 W/mK

1,4 W/mK

Możliwość
wchodzenia
(podkłady pływające)

po ok. 1–2 dniach

po ok. 1–2 dniach

po ok. 1–2 dniach

Pełne obciążanie

po ok. 21 dniach

po ok. 21 dniach

po ok. 21 dniach

Zużycie materiału

ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność

ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

ok. 0,25 m²/worek/5 cm warstwy jastrychu

Klasa odporności
na ścieranie

A15

A15

A15

Wysoka jakość i trwałość
oraz doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość
oraz doskonałe parametry użytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo szeroki zakres grubości
oraz możliwości zastosowania
w rozwiązaniach systemowych.

Bardzo szeroki zakres grubości
oraz możliwości zastosowania
w rozwiązaniach systemowych.

Szeroki zakres zastosowania.
Możliwość formowania spadków.

Korzyści

Dla Architekta

dylatacje konstrukcyjne muszą być przeniesione w podkładzie pływającym

■

przy projektowaniu grubości wylewanego podkładu konieczne jest uwzględnienie obciążeń statycznych i dynamicznych

większa grubość podkładu podłogowego wymaga dłuższego czasu schnięcia
samopoziomujące podkłady Baumit Alpha, m.in. ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie, nie wymagają stosowania zbrojenia
(np. siatkami)

Tab. 10. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit
Całkowita grubość warstwy izolacji do 25 mm
obciążenia
równomierne
≤ 2 kN/m²

Podkład podłogowy Baumit

pozwala na formowanie spadków

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej, magazynach
i obiektach przemysłowych

Dla Inwestora

w przypadku obciążeń użytkowych wyższych niż 1,5 kN/m2 konieczne jest zaprojektowanie odpowiednio większej grubości podkładu
podłogowego

■
■
■

wodo- i mrozoodporna

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej, magazynach
i obiektach przemysłowych

Zalecana grubość
warstwy

Grubość podkładu pływającego zależy od rodzaju stosowanego podkładu podłogowego, właściwości warstwy izolacyjnej oraz wielkości projektowanych obciążeń. Projektant jest odpowiedzialny za dobór podkładu podłogowego oraz jego prawidłowej grubości, biorąc pod uwagę
m.in. wszystkie wymagania statyczne, projektowane obciążenia pomieszczeń i założone warunki podczas wykonywania prac. Dlatego podane
zasady należy traktować jako ogólne informacje i wskazówki mogące ułatwić wstępne podejmowanie decyzji Projektantom i Wykonawcom.

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

■

Rekomendowane
zastosowanie

Posadzka cementowa zbrojona włóknami
CT-C20-F5-A15

Całkowita grubość warstwy izolacji ponad 25 mm

obciążenia
równomierne
≤ 3 kN/m²

obciążenia
równomierne
≤ 2 kN/m²

Grubość podkładu w mm
Solido 225 (Estrich E225)

45

60

50

65

Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)

45

60

50

65

Rapido 1 Speed

40

50

45

55

Rapido 4

40

50

45

55

Baumit Alpha 2000

40

50

45

55

Baumit Alpha 2500

35

45

40

50

Tab. 11. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit niezwiązanych z podłożem i pływających
Grubości minimalne
Podkład cementowy

Podkład Alpha

Baumit Solido 225
(Estrich E225)

Warianty wykonania
Baumit Solido 160
(Estrich 160)

Baumit
Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)

Baumit Alpha 2000

Baumit Alpha 2500

Baumit Rapido 1 Speed
Baumit Rapido 4
40 mm

35 mm

30 mm

30 mm

≤ 2 mm

45 mm

40 mm

35 mm

35 mm

> 2 ≤ 5 mm

50 mm

45 mm

40 mm

40 mm

≤ 2 mm

55 mm

45 mm

40 mm

40 mm

> 2 ≤ 5 mm

60 mm

50 mm

45 mm

45 mm

1. Podkład na warstwie oddzielającej
2. Podkład pływający
Obciążenie
Obciążenie
pow. qk

Obciążenie
jedn. Qk

Warstwa izolacyjna
Grubość
całkowita
≤ 25 mm

≤ 2 kN/m²

≤ 1 kN
≥ 25 mm

Ugięcie

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.
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obciążenia
równomierne
≤ 3 kN/m²
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Tab. 12. Masy samopoziomujące.

Zalety produktu

Do układania ręcznego i maszynowego.

■

■
■
■

■
■
■

■

bardzo dobry rozpływ, wysoka płynność i łatwa
obróbka
szybkie wiązanie i wysychanie
idealnie gładka powierzchnia
praktycznie bez naprężeń wewnętrznych
(skurczu)
jako związany z podłożem samopoziomujący
podkład podłogowy do poziomowania
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.
do stosowania na nowych i remontowanych
podłożach na bazie gipsu, cementowych,
asfaltowych, magnezytowych
do wyrównywania podłoży z zainstalowanym
systemem ogrzewania podłogowego
(doskonale przewodzi ciepło)
tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej
wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione

■
■
■
■
■

bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 N/mm2
doskonałe właściwości robocze
pod dowolne wykładziny oraz na podłogi
ogrzewane
praktycznie bez naprężeń wewnętrznych
(skurczu)
jako związany z podłożem samopoziomujący
podkład podłogowy do poziomowania
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.
do stosowania na nowych i remontowanych
podłożach na bazie gipsu, cementowych,
asfaltowych, magnezytowych
do wyrównywania podłoży z zainstalowanym
systemem ogrzewania podłogowego
(doskonale przewodzi ciepło)
tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia
skupione

Przeznaczenie

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)

≥ 20 N/mm²

≥ 35 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni)

≥ 6 N/mm²

≥ 7 N/mm²

Zalecana grubość warstwy

1-20 mm

5-30 mm

Możliwość wchodzenia

po ok. 2-3 godz.

po 3 godz.

Czas na obróbkę po wylaniu

ok. 30 min

ok. 30 min

Układanie posadzek *

po ok. 24 godz. (do 3 mm grubości warstwy)

czas zależny od grubości podkładu

Zużycie materiału

ok. 1,5 kg/m²/mm

ok. 1,5 kg/m²/mm

Wydajność

ok. 1,7 m²/worek/10 mm

ok. 1,7 m²/worek/10 mm

Orientacyjny czas schnięcia
wykonanej wylewki

zależnie od grubości oraz warunków wysychania*

zależnie od grubości oraz warunków wysychania*

Wysoka jakość i trwałość oraz
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz
doskonałe parametry użytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Doskonały podkład pod posadzki wymagające
wysokiej gładkości i równości podłoża.

Szeroki zakres grubości. Doskonały podkład
pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

Korzyści

Masy samopoziomujące, ze względu na swoje cechy, nazywane są także wyrównującymi lub
niwelującymi. Odpowiednio przygotowane, posiadają właściwości samopoziomujące, pozwalając uzyskiwać gładką warstwę o grubości już od 1 mm do nawet 30 mm. Masy samopoziomujące pozwalają nie tylko na wyrównanie i/lub podniesienie poziomu podłoża (np. pomiędzy
korytarzem a pokojem), ale także wzmacniają podłoże i zmniejszają zużycie kleju do mocowania płytek czy wykładzin. Doskonale sprawdzają się także w przypadku remontów.

Baumit Nivello Centro

Do układania ręcznego i maszynowego.

■

Masy samopoziomujące (wylewki samopoziomujące) należą do grupy podkładów podłogowych. Układane są zazwyczaj bezpośrednio pod posadzki, którymi mogą być np. panele podłogowe, wykładziny, płytki ceramiczne itp. Masy stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje
potrzeba uzyskania idealnie równego, gładkiego i wytrzymałego podłoża.

Baumit Nivello Quattro

Do stosowania wewnętrznego.

■
Rekomendowane zastosowanie

Szybkowiążąca masa samopoziomująca
CA-C35-F7

Do stosowania wewnętrznego.

■

Masy samopoziomujące

Szybkowiążąca masa samopoziomująca
CA-C20-F6

Dla Inwestora

Dla Architekta

* Dla temp. ok. +20°C i 60 % wilgotności. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, niższe temperatury i wyższa wilgotność opóźniają czas schnięcia.
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Tab. 12. Masy samopoziomujące – c.d.

Zalety produktu

Samopoziomująca masa szpachlowa
CT-C30-F7

Baumit Nivello 30

Baumit Nivello 10

Do stosowania wewnętrznego.

Do stosowania wewnętrznego.

Do układania ręcznego i maszynowego.

Do układania ręcznego i maszynowego.

■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
Rekomendowane zastosowanie

Masa samopoziomująca
CT-C35-F6

■
■
■

wyrównuje duże nierówności podłoża
bardzo wysoka wytrzymałość
na ściskanie i zginanie
pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe
niski skurcz liniowy
do wykonywania związanych z podłożem,
idealnie gładkich i równych podkładów
samopoziomujących pod płytki, wykładziny
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele
drewniane i laminowane, deski podłogowe
i parkiety
do stosowania na nowych i remontowanych
podłożach mineralnych
do wyrównywania podłoży z zainstalowanym
systemem ogrzewania podłogowego
do stosowania w pomieszczeniach mokrych
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie
przemysłowe)
tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia
skupione

■

■
■
■
■

bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30 N/mm2
doskonałe właściwości samopoziomujące
do stosowania w pomieszczeniach mokrych
niski skurcz liniowy
do wykonywania związanych z podłożem,
idealnie gładkich i równych podkładów
samopoziomujących pod płytki, wykładziny
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele
drewniane i laminowane, parkiet itp.
do stosowania na nowych i remontowanych
podłożach mineralnych
do wyrównywania podłoży z zainstalowanym
systemem ogrzewania podłogowego

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

do stosowania w pomieszczeniach mokrych
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie
przemysłowe)
tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia
skupione

Przeznaczenie

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)

≥ 35 N/mm2

≥ 30 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (28 dni)

≥ 6 N/mm2

≥ 7 N/mm2

Grubość warstwy

2-30 mm

1-12 mm

Możliwość wchodzenia

po ok. 3 godz.*

po ok. 6-8 godz.*

Czas na obróbkę po wylaniu

ok. 20 min

ok. 25-30 min

Układanie posadzek

czas zależny od grubości podkładu

czas zależny od grubości podkładu

Zużycie materiału

ok. 1,5 kg/m /mm

ok. 1,5 kg/m2/mm

ok. 1,5 m2/worek

ok. 1,6 m2/worek

ok. 60 m2 z tony/10 mm

ok. 66 m2 z tony/10 mm

Aplikacja maszynowa pozwala na znaczący wzrost wydajności, oszczędność czasu i ograniczenie kosztów. Dodatkowo, wykorzystując technikę silosową, można bezproblemowo realizować prace niezależnie od pory roku oraz powierzchni placu budowy.

zależnie od grubości oraz warunków wysychania*

zależnie od grubości oraz warunków wysychania*

System ten pozwala podawać materiał na wysokość do 30 m. Technika silosowa umożliwia
aplikację materiału w dowolnym czasie i ilości.

Wysoka jakość i trwałość oraz
doskonałe parametry użytkowe.

Wysoka jakość i trwałość oraz
doskonałe parametry użytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych
i mokrych. Szeroki zakres grubości
i możliwości zastosowania.

Do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych
i mokrych. Praktycznie pod dowolny
rodzaj projektowanej posadzki.

Wydajność

Korzyści

Orientacyjny czas schnięcia
wykonanej wylewki

Dla Inwestora

Dla Architekta

2

Produkty dostępne w technologii silosowej posiadają dużą przewagę nad mieszankami
wykonywanymi samodzielnie na terenie budowy lub dostarczanymi bezpośrednio z węzła.
W przypadku dużych inwestycji ma to kluczowe znaczenie i przynosi najwięcej korzyści.
Technologia ta w znaczący sposób ułatwia kwestie związane ze składowaniem i bezpiecznym przechowywaniem dużych ilości materiału na budowie. Firma Baumit oferuje kompletny system składający się z silosu z pompą i węży, który do przygotowania podkładu potrzebuje jedynie podłączenia wody i prądu.

* Dla temp. ok. +20°C i 60 % wilgotności. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, niższe temperatury i wyższa wilgotność opóźniają czas schnięcia.
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Jastrychy

Podkłady samopoziomujące

baumit.com

Zaprawa z silosu podawana jest pompą dozującą suchą mieszankę
do agregatu pompującego, w którym materiał jest mieszany z wodą,
a następnie transportowany do miejsca układania.

Pompa mieszająca SMP zawieszona jest bezpośrednio pod silosem,
gdzie suchy materiał miesza się z wodą i jest transportowany wężami
do miejsca układania.

Wielkość wykonanej powierzchni w zależności od sposobu aplikacji
Technologia tradycyjna

ok. 20 m2/godz.

Masa wylewana ręcznie

ok. 50 m2/godz.

Masa wylewana maszynowo

ok. 300 m2/godz.

Rodzaje rozwiązań systemowych Baumit

Szerokie spektrum rozwiązań systemowych Baumit zostało stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach naszych Klientów. Masy samopoziomujące, szybkowiążące lub samopoziomujące podkłady podłogowe Baumit to linia nowoczesnych oraz sprawdzonych produktów.
Trwałe, wytrzymałe i ekologiczne rozwiązania to zalety, które doceni każdy.
Przedstawiamy następujące rodzaje rozwiązań systemowych Baumit:

■
■
■
■
■
■

podkład samopoziomujący na betonie lub jastrychu cementowym
jastrych na betonie lub jastrychu cementowym
podkład na warstwie oddzielającej
podkład na izolacji termicznej/akustycznej
podkład z wodnym ogrzewaniem podłogowym
podkład z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

Uwaga: Faktyczna szybkość układania zależna jest od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.
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Podkład samopoziomujący na betonie / jastrychu cementowym

Podkład na warstwie oddzielającej

■
■
■
■
■

■
■
■
■

duży zakres grubości
doskonałe poziomowanie podłoża
wysoka przyczepność do podłoża
niski skurcz liniowy

na trudne podłoża
możliwość bardzo szybkiej renowacji podłóg
praktycznie na każdy rodzaj podłoża
możliwość doboru dowolnych warstw wykończeniowych

szybkie wykonanie prac
Przygotowane podłoże

3

2

Przygotowane podłoże

1 Podłoże betonowe lub jastrych cementowy
2 Preparat gruntujący Baumit Grund lub Baumit SuperGrund
3 Samopoziomujący podkład podłogowy Baumit

Grubsze warstwy

Baumit Nivello Quattro (1-20 mm)
Baumit Nivello Centro (5-30 mm)

Baumit Alpha 2000 (25-60 mm)
Baumit Alpha 2500 (15-60 mm)

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

1

Gruntowanie:
Baumit Grund (podłoża chłonne)
Baumit SuperPrimer (podłoża niechłonne)

Cienkie warstwy

3

2

1

1

Podłoże betonowe

2

Warstwa oddzielająca – np. folia budowlana

3

Podkład podłogowy Baumit

Podkład
samopoziomujący

Jastrych normalnie
wysychający

Jastrych
błyskawiczny / szybki

Baumit Alpha 2000
(30-60 mm)
Baumit Alpha 2500
(30-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)
(35-100 mm)
Baumit Solido 225
(Estrich E225)
(35-100 mm)
Baumit Solido 160
(Estrich E160) (40-80 mm)

Baumit Rapido 1 Speed
(35-100 mm)

Baumit Nivello 10 (1-12 mm)
Baumit Nivello 30 (2-30 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Jastrych / posadzka na betonie / jastrychu cementowym

Baumit Rapido 4
(35-100 mm)

Podkład na izolacji termicznej/akustycznej

■
■
■
■

■
■
■

bardzo duży zakres grubości
niski skurcz liniowy
szybkie wykonanie prac

na różne rodzaje izolacji termicznej/akustycznej
możliwość bardzo szybkiego wykonania prac
szeroki wybór rodzaju podkładów

do wewnątrz i na zewnątrz
Przygotowane podłoże
Przygotowane podłoże

1

2

3

2

3
Gruntowanie:
Emulsja Baumit Connect

1

Podłoże betonowe

2

Warstwa sczepna z emulsji Baumit Connect

3

Jastrych cementowy / posadzka Baumit

Jastrych normalnie wysychający

Jastrych błyskawiczny / szybki

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E 225) (10-100 mm)
Baumit Baumit Solido 225
(Estrich E 225)
(10-100 mm)
Baumit Solido 160 (Estrich E160)
(20-80 mm)

Baumit Rapido 1 Speed (10-100 mm)
Baumit Rapido 4 (10-100 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.
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4

Izolacja termiczna/akustyczna

1

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

1

Podłoże

2

Izolacja termiczna/akustyczna – wełna mineralna lub styropian

3

Warstwa rozdzielająca, np. folia

4

Podkład podłogowy Baumit

Podkład
samopoziomujący

Jastrych normalnie
wysychający

Jastrych
błyskawiczny / szybki

Baumit Alpha 2000
(35-60 mm)
Baumit Alpha 2500
(35-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)
(40-100 mm)
Baumit Solido 225
(Estrich E225)
(40-100 mm)
Baumit Solido 160
(Estrich E160) (40-80 mm)

Baumit Rapido 1 Speed
(40-100 mm)
Baumit Rapido 4
(40-100 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.
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Podkład z wodnym ogrzewaniem podłogowym

■

doskonała współpraca z systemem ogrzewania – wysoka
przewodność cieplna

■
■

możliwość bardzo szybkiego wykonania prac
wysoka wytrzymałość podkładu

Przygotowane podłoże

5

4

3

2

Izolacja termiczna

Warstwa oddzielająca np. folia metalizowana

1

Ogrzewanie wodne

Podkład
samopoziomujący

1

Podłoże

2

Izolacja termiczna – styropian, wełna mineralna

3

Warstwa rozdzielająca – np. folia metalizowana

4

Ogrzewanie wodne

5

Podkład podłogowy Baumit

Jastrych normalnie
wysychający

Baumit Alpha 2000
(35 + d*-60 mm)
Baumit Alpha 2500
(35 + d*-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)
(40 + d*-100 mm)
Baumit Solido 225
(Estrich E225)
(40 + d*-100 mm)
Baumit Solido 160
(Estrich E160)
(40 + d*-80 mm)

Jastrych
błyskawiczny / szybki

Baumit Rapido 1 Speed
(40 + d*-100 mm)
Baumit Rapido 4
(40 + d*-100 mm)

Przygotowanie i wzmocnienie podłoża

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Podkład z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

2

■

doskonała współpraca z systemem ogrzewania – wysoka
przewodność cieplna

■
■
■

możliwość bardzo szybkiego wykonania prac
niewielka grubość
wysoka wytrzymałość podkładu

1

1

Podłoże

2

Ogrzewanie elektryczne na siatce

3

Podkład podłogowy Baumit

Gruntowanie podłoża jest niezbędne w przypadku podkładów związanych z podłożem.
Ma szczególne znaczenie w przypadku podłoży czasochłonnych i niechłonnych. Wykonuje się
je poprzez pokrycie wcześniej oczyszczonego podłoża odpowiednim środkiem gruntującym.
Gruntowanie zapewnia:

■
■
■
■
■

Przygotowane podłoże

3

Gruntowanie podłoża

Ogrzewanie elektryczne na siatce

Podkład
samopoziomujący

Jastrych normalnie
wysychający

Jastrych
błyskawiczny / szybki

Baumit Alpha 2000
(35 + d*-60 mm)
Baumit Alpha 2500
(35 + d*-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)
(45+ d*-100 mm)
Baumit Solido 225
(Estrich E225)
(45+ d*-100 mm)
Baumit Solido 160
(Estrich E160)
(45+ d*-80 mm)

Baumit Rapido 1 Speed
(40 + d*-100 mm)
Baumit Rapido 4
(40 + d*-100 mm)

zwiększoną przyczepność podkładu do podłoża
wiązanie pozostałych po odkurzaniu cząstek kurzu
zabezpieczenie przed powstaniem kraterów
uszczelnienie podłoża, aby zapobiec wchłanianiu wody z podkładu przez podłoże
zabezpieczenie podkładu przed utratą wody przed utwardzaniem

Przed naniesieniem masy samopoziomującej na podłoże należy je zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym (w zależności od rodzaju podłoża):

■
■
■

podłoża chłonne: Baumit Grund
podłoża o małej chłonności/niechłonne (np. lastriko, gładki beton): Baumit SuperPrimer
szlamowanie podłoża/układanie jastrychów w cienkich warstwach (od 10 mm):
Baumit Connect

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.
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Tab. 13. Przygotowanie i wzmocnienie podłoża
Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Podkład gruntujący na trudne i niechłonne podłoża

Emulsja kontaktowa (sczepna)

Zaprawa wyrównująca

Baumit Grund

Baumit SuperPrimer (SuperGrund)

Baumit Connect

Baumit Preciso

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Zalety produktu

■
■
■
■
■
■
■
■

Rekomendowane zastosowanie

■

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

szybkoschnący – eliminuje przerwy w pracy

■
■

dzięki niebieskiemu zabarwieniu, umożliwia
kontrolę jakości prowadzonych prac

■

szybka, łatwa i wydajna aplikacja

do stosowania na chłonne podłoża mineralne
gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy

■
■

na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, o bardzo
dużej zdolności do penetrowania podłoży
do zastosowania przed układaniem podkładów
podłogowych i posadzek
jako warstwa gruntująca przed użyciem
różnego rodzaju zapraw klejowych, zapraw
wyrównujących i szpachlowych oraz
podpłytkowych

■
■

gotowy do użycia (zawiera piasek kwarcowy)
po wyschnięciu tworzy szorstką powierzchnię
zwiększając przyczepność kolejnych warstw
wysoka przyczepność do gładkich i szczelnych
podłoży

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

■
■
■

■
■
■

do przygotowania niechłonnych podłoży

■

gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy,
szybkoschnący preparat do gruntowania
podłoży nienasiąkliwych (np. glazura, lastriko,
sztuczny kamień, gładki beton itp.)

■

do podłóg i ścian
do przygotowania podłoży przed układaniem
tynków cementowo-wapiennych, podkładów
podłogowych, mas samopoziomujących,
zapraw klejowych i wyrównujących

zwiększa przyczepność podkładów, zmniejsza
chłonność podłoża, poprawia rozpływ mas
samopoziomujących i zapobiega powstawaniu
pęcherzy na ich powierzchni

■
■

zapewnia wysoką przyczepność
zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia
szeroki zakres zastosowania

■

uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja
polimerowa zwiększająca przyczepność
świeżych zapraw do starych podłoży
cementowych
zmniejsza wnikanie wody, zwiększa
wytrzymałość i redukuje naprężenia poprzez
zwiększenie elastyczności zaprawy

elastyczna, wodno- i mrozoodporna
na ogrzewanie podłogowe
do naprawy podłoża

do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg
oraz wypełniania ubytków w podłożu przed
prowadzeniem dalszych prac tj. układanie
płytek ceramicznych, wykonywanie
izolacji podpłytkowych, wylewanie mas
samopoziomujących itp.

przeznaczona do stosowania na wszystkich
standardowych mineralnych podłożach
budowlanych
zalecana przy układaniu jastrychów związanych
z podłożem o grubości warstwy min. 10 mm

Zużycie materiału

ok. 0,15 kg/m2 – zależnie od chłonności podłoża

ok. 0,3 kg/m2

ok. 20% do wody zarobowej – jako dodatek do
zapraw; ok. 0,2 kg/m2 jako warstwa sczepna

Czas schnięcia na podłożach chłonnych

ok. 15 min

ok. 30 min.

układanie podkładów metodą „mokre na mokre”

–

Czas schnięcia na podłożach
matowo-wilgotnych

ok. 12 godz.

układanie podkładów metodą „mokre na mokre”

–

Temperatura stosowania

> 5oC

> 5oC

> 5oC

> 5oC

Kolor

niebieski

żółty

biały

szary

Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepności podkładu
do podłoża i trwałości całej podłogi.

Bardzo dobre parametry robocze
i użytkowe zaprawy. Sprawdzony
element rozwiązań systemowych.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Doskonałe właściwości użytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
– certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Do wykorzystania wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo
i trwałość projektowanej posadzki.

Do wykorzystania wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo
i trwałość projektowanej posadzki.

Do wykorzystania wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Bezpieczeństwo
i trwałość projektowanej posadzki.

Uzupełnienie rozwiązań dla systemów
podłogowych oraz klejenia płytek ceramicznych.

–

ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Korzyści

Dla Inwestora

Dla Architekta
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Dylatacje

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów cementowych bez dylatacji:

Podczas wykonywania podkładów podłogowych, szczególnie cementowych, nie można zapomnieć o uwzględnieniu szczelin dylatacyjnych:
brzegowych, kontrolnych, konstrukcyjnych i roboczych.
Stosuje się je w następujących celach:

■
■
■
■
■
■

wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów
oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ściany, słupy, schody itp.)
naniesienia w miejscach zmiany grubości podkładu
wyizolowania fragmentu podłogi poddawanego wyraźnie większym obciążeniom

■
■
■

w pomieszczeniach – 36 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m

■
■
■

w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym i przy zastosowaniu podkładu ze zbrojeniem przeciwskurczowym – 40 m2

na styku różnych rodzajów podłóg

w pomieszczeniach pod płytki ceramiczne – 30 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m
w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 20 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 5 m i proporcji boków nie większej
niż 2:1
w korytarzach szczeliny dylatacyjne nie powinny być rozstawiane rzadziej niż w odległościach 2-2,5-krotności jego szerokości
na tarasach – co 2-3 m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej, maksymalnie 5 m, powierzchnia dylatowanego pola nie powinna przekraczać 10 m2

wydzielenia prostokątnego pola podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie

Odpowiednie zastosowanie szczelin dylatacyjnych zapobiega niekontrolowanemu pękaniu podkładów, spowodowanych ich naturalnym skurczem czy późniejszą pracą podłogi.

kontrolna
brzegowa

robocza

Przykładowy podział powierzchni dylatacjami.

konstrukcyjna

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów Baumit Alpha bez dylatacji:

■
■

w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 300 m2 (kształt zbliżony do kwadratu)
w pozostałych przypadkach (kształt zbliżony do kwadratu) – 800 m2

Głębokości szczelin dylatacyjnych:

Schemat pokazujący rodzaje dylatacji.

Dylatacje brzegowe (obwodowe) – szczeliny oddzielające podkład od wszelkich części budynku (ścian, filarów, słupów itp.).
Dylatacje kontrolne – konieczne w podkładach cementowych, ułożonych na termoizolacjach lub warstwach rozdzielających. Służą powstrzymaniu dalszego powstawania rys, które zatrzymują się właśnie na nich. Dylatacje tworzy się przez nacięcia do głębokości 1/3-1/2 grubości
podkładu lub przez wstawianie profili z tworzywa sztucznego. Przed układaniem wykładziny usuwa się je, wypełniając odpowiednią żywicą.
Dylatacje konstrukcyjne – szczeliny przechodzące przez całą grubość podkładu. Umożliwiają jego ruch w pionie i poziomie. Zastosowanie
kołków stabilizujących uniemożliwia ruch pionowy podkładu. Dylatacje te mają za zadanie przejmować zmiany długości podkładu wynikające
ze zmian temperatur (np. ogrzewanie podłogowe).
Dylatacje robocze – szczeliny występujące przy dużych powierzchniach, szczególnie przy podkładach cementowych.

■
■

w podkładach bez ogrzewania podłogowego – głębokość nacięć 1/3-1/2 grubości podkładu
szerokość brzegowych i roboczych szczelin dylatacyjnych powinna wynosić min. 5 mm wewnątrz i min. 10 mm na zewnątrz budynków

S

Tab. 15. Przykład obliczeniowego wymiarowania dylatacyjnej taśmy przyściennej
Długość boku

15 m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

0,015 mm/mK

Różnica temperatur (np. z 15oC na 45oC)

30 K

Wydłużenie termiczne

15 x 0,015 x 30 = 6,75 mm

Przyjęta ściśliwość dylatacyjnej taśmy przyściennej

Tab. 14. Rodzaje dylatacji i materiały

Minimalna grubość dylatacyjnej taśmy przyściennej
Rodzaj dylatacji

Materiał/wykonanie

brzegowe (obwodowe)

taśma z pianki, paski styropianu

S

S
>6m

>3m

W tym przypadku wystarczająca jest zatem dylatacyjna taśma przyścienna o grubości 10 mm.

S
kontrolne

nacięcia lub profile z tworzywa sztucznego

konstrukcyjne

wypełnienia dopasowane do
poszczególnych warstw konstrukcji

≥ 10 do 20 m
Dylatacja brzegowa (obwodowa).

Dylatacja
robocze
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np. listwa dylatacyjna, profile systemowe
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70%

>3m

6,75 : 0,70 = 9,64 mm

Dylatacje brzegowe (obwodowe)

Obszary o kształcie litery „U”

S

W celu określenia odpowiedniej dylatacji, cały plan piętra dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa położenie
środka ciężkości całej powierzchni.

Powinny być wykonane wokół obwodu podkładu podłogowego, pomiędzy podkładem podłogowym a sąsiadującymi elementami budynku
(na ścianach i wokół wszystkich elementów znajdujących się w obszarze podkładu), najczęściej przy użyciu elastycznej taśmy dylatacyjnej.

S

>3m

Minimalna grubość dylatacji:

■
■
■

>3m

Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku jeśli:

> 6 mpodłogowego – 5 mm
dla podkładów bez ogrzewania

■
■
■
■

dla podkładów z ogrzewaniem podłogowym – 10 mm
w przypadku podkładów na dużych powierzchniach – 10 mm

Uwaga: jeśli dylatacja posiada również funkcję izolacji akustycznej, taśma dylatacyjna musi być tak zamocowana, aby wyeliminować możliwość tworzenia się mostków akustycznych prowadzących do przenikania hałasu uderzeniowego.

środek ciężkości jest w bocznej części podstawy i długość przeciwległego ramienia jest większa niż 3 m
środek ciężkości jest wewnątrz jednego z ramion
środek ciężkości znajduje się poza obszarem

>3m

S

Podkłady z ogrzewaniem podłogowym

>3m

>3m

S

Powierzchnie prostokątne o większych wymiarach:

■
■
■

środek ciężkości znajduje się w środkowej części podstawy, a jedno ramię jest dłuższe niż 3 m

w przypadku wykończenia okładziną ceramiczną, zaleca się wykonanie dylatacji, kiedy długość podkładu jest większa niż 10 m

>3m

S

S

S

dylatacje należy wykonać zawsze, jeśli długość podkładu przekracza 20 m
dla podkładów z wykończeniem wykładziną elastyczną (przy całopowierzchniowym i równomiernym ogrzewaniu) można wykonać powierzchnię bez dylatacji, jeśli długość ściany nie przekracza 20 m

Wewnątrz środka podstawy.

W boku podstawy.

≥ 10 do 20 m

S

S

Dylatacja

Dylatacje przy ogrzewaniu podłogowym.

S

W jednym z ramion.

S

S
Poza obszarem.

Obszary o kształcie litery „L”
W celu określenia odpowiedniej dylatacji, cały plan piętra (powierzchni) dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa
położenie środka ciężkości całej powierzchni. Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku występowania środka ciężkości:

■
■
■
■

S

wewnątrz podstawy i krótsze
S ramię maS długość większą niż 6 m

wewnątrz jednego z ramion i długość krótszego ramienia jest większa niż 3 m

>6m

S

>3m

>3m

wewnątrz jednego z ramion i odległość środka ciężkości od zewnętrznego narożnika ramienia jest większa niż 3 m
poza obszarem (niezależnie od długości ramienia)

S

S

S
>6m >6m

Wewnątrz środkowego prostokąta.

S

>3m>3m

>3m>3m

Wewnątrz jednego z ramion.

S
Poza obszarem.

Możliwe położenia środka ciężkości na powierzchni o kształcie litery „U”.

≥ 10 do 20 m

S

S
Dylatacja

S

Możliwe położenia środka ciężkości na powierzchni o kształcie litery „L”.

≥ 10 do
≥ 1020do
m 20 m
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S

S

>3m
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Powierzchnie z drzwiami
W celu ustalenia czy konieczna jest dylatacja, należy najpierw określić całkowitą długość podkładu podłogowego.
Wykonanie dylatacji pośrednich w obszarze drzwi jest zalecane:

■
■
■

dla podkładów z pokryciem materiałem sztywnym (np. ceramika), kiedy długość jest większa niż 5 m
dla podkładów z pokryciami elastycznymi, kiedy długość jest większa niż 7 m
jeśli sąsiednie pokoje będą niezależne ogrzewane (np. łazienka/sypialnia)
Całkowita długość podkładu podłogowego.

Przykładowa powierzchnia z drzwiami.
Po podzieleniu na podobszary, zgodnie z powyższymi zaleceniami, ich największa długość jest ponownie oceniana i jeśli jest to konieczne
należy wykonać dalsze dzielenie mniejszych powierzchni („L” i „U”).
Dylatacje przeciwskurczowe podkładów CA
W przypadku jastrychów na bazie siarczanu wapnia (CA) nie są konieczne dylatacje przeciwskurczowe.
Zawsze należy pamiętać o wykonaniu dylatacji obwodowych.
Dodatkowe zasady:

■
■
■
■
■

zawsze należy dylatować ogrzewane i nieogrzewane powierzchnie
zawsze należy stosować dylatacje dla powierzchni o różnej grubości podkładu podłogowego
zawsze należy dylatować powierzchnie o różnych poziomach w obszarze podkładu podłogowego
dylatacje muszą zostać przeniesione do warstwy wierzchniej posadzki (z uwzględnieniem wytycznych producenta okładziny podłogowej)
plan dylatacji i podziałów podkładu powinien być opracowywany przez Projektanta
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