МозаикТоп
Природна & Основна линия
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Цветове и текстури.
Цветовете и текстурите са две неща, които са изключително важни за визуалното и емоционалното възприемане
на архитектурата. И двете могат да се използват, за да се акцентира върху „същността“ на една сграда и да се
подчертаят нейните детайли, да се обърне внимание на формата и използваните материали. Те допринасят за

определяне на физическия и чувствен характер на сградата; те могат да я накарат да бъде възприета като лека и
жизнерадостна или сериозна и солидна.

Цветът и текстурата се съчетават, за да създадат мозайка. Това е използвана декоративна техника, напр. за
разкрасяване на стени. Тя се състои в създаване на модел от малки парченца стъкло или камък, вградени в
мек разтвор. Техниката е била известна още в древни времена, но процъфтява най-много във византийската
архитектура. Името ѝ идва от латинската дума musaicum, което означава „посветен на музи“.

Декоративните мазилки Баумит МозаикТоп са съвременна версия на мозайката. Предлагат се в 30 разнообразни

комбинации, които помагат да се подчертае индивидуалността на сградата и да се направи тя по-привлекателна.
Тези мазилки дължат своята изключителна груба текстура на органични свързващи вещества, кварцови пясъци

и добавки, поради което изглеждат фантастично, перфектно допълващи както традиционната, така и модерната
архитектура.
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Назад към природата.
Използването на естествени материали и технологии е приоритет за Баумит. Тъй като природата оказва значително
влияние върху нашето развитие и живот, условията на обитаване в дома ни, освен да са подслон, трябва да бъдат

комфортни и здравословни. Оптималните параметри могат да бъдат осигурени с подходящ дизайн и правилно
подбрани материали.

Осигуряването на здравословни условия на живот винаги е било най-важната ни цел. Мазилките МозаикТоп

включват органични свързващи вещества и естествен кварцов пълнител. Благодарение на тези компоненти
мазилките имат вид и свойства на естествен камък. Имената на цветовете също напомнят за това, напр. Еверест или

Монблан. Продуктът е хидрофобен, паропропусклив и високоустойчив на изтриване, вода и повреди. В резултат
на това работи чудесно от външната страна на сградата, особено в областта на цокъла. Материалът също има

много добра адхезия към основата и може да се прилага върху бетон, минерални основи и циментови мазилки.
МозаикТоп осигурява визуални ефекти, вариращи от твърд гранит до мек пясъчник. Тази мазилка помага да се
създаде красива и уникална среда.
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Баумит МозаикТоп:
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Красивата защита.

Фасадният цокъл е изложен на особено тежки условия - трябва

издържа на мръсотия, механични повреди и дъждовна вода.
Баумит МозаикТоп е перфектното покритие за влагане в тази

критична област. Тя има силни хидрофобни и паропропускливи
свойства, което прави използването ѝ особено подходящо за по-

големи дизайнерски елементи. В рамките на нашите Природна и

Основна линии има общо 30 различни цветови съчетания, които
предлагат голямо разнообразие от индивидуални възможности за
стилизиране.

Мазилката МозаикТоп предпазва стените от атмосферни влияния, замърсявания и растеж на водорасли и гъбички.

Това, което също я прави специална, е изключително високата устойчивост на изтриване и вода и механични повреди.

МозаикТоп може ефективно да защити сградата за дълго време.

Баумит МозаикТоп в новата Природна линия [8 цвята]:
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Дълготрайна защита.

Ново
M 337 Montblanc

M 338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Новата Баумит Природна линия означава не само висока устойчивост и дълъг експлоатационен живот, но също
така предлага възможност да се направят естествени акценти върху фасадата. Каменната ѝ оптика

варира от различно съчетани и оцветени гранитни камъни до пясъчник.

Баумит МозаикТох в Основна линия [22 цвята]:
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Ефектът на цветните камъчета.

M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn

M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope

Характерна особеност на мазилките МозаикТоп е тяхната необичайна текстура, наподобяваща малки камъчета.
Това прави фасадата да изглежда елегантна и естествена. Съставът на мазилките, включващ

органични свързващи вещества и кварцови пясъци, също има естествен произход.

Баумит МозаикТоп в Основна линия [22 цвята]:
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Перфектно подготвен за новата ера.

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

Цветът на фасадата привлича погледа дори от разстояние. Често това е първото нещо, което се забелязва.

Цветните кварцови пясъци в специално подбрани нюанси, характеризиращи мазилката Баумит МозаикТоп,
дават възможност за създаване на разнообразни ефекти върху фасадата. Уникалният им вид и цвят

ще останат жизнени в продължение на много години.

Баумит МозаикТоп в Основна линия [22 цвята]:
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Когато цветът среща структурата.

M 326 Triglav

M 327 Rushmore

M 328 Durano

M 329 Cristallo

M 330 Elbrus

M 331 Nemrut

Преди употреба мазилката Баумит МозаикТоп трябва да се разбърка старателно с бавнооборотен миксер.

Нанася се с неръждаема мистрия, създавайки слой с дебелина от един и половина пъти до удвояване на размера

на зърното и се изглажда още докато е мокра - винаги в една и съща посока. Продуктът е предназначен за полагане

върху циментови мазилки, бетон и минерални основи.

Създайте текстура в следващия си проект!
www.baumit.com

