
■ Самопочистваща се
■ Активно дишаща
■ Спестява средства за поддръжка

Баумит. Идеи с бъдеще.

Самопочистваща се със силата на нанотехнологията
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Дълготрайно красива фасада

 Нанопор
Баумит
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Дълготрайна чистота и красота
Ако искате да опознаете някого, най-напред го поглеждайте в лицето. Ако 
искате да разберете особеностите на характера на някой инвеститор, 
огледайте фасадата на неговия дом.

Фасадата е украшение и защита на всяка 
сграда. Въздействието основно се определя от 
нейната повърхност, използваните материали 
и цветове. Отдавна отминаха времената, в 
които мазилката служеше единствено за 
основа, върху която се нанасяше боя. За 
фантазиите вече не съществуват граници. 
Свидетели сме на многообразие от модерни 
фасади с мазилки.

Безкрайни възможности
Чрез въведените иновации през последните 
години, Баумит е много напред в развитието 
си по отношение на фасадните повърхности. 
Днес стъклото и бетонът са вече в сянката 
на модерни и ориентирани към бъдещето 
мазилкови структури. Докато тези материали 
след няколко години са потъмнели и изгубили 
своя блясък, то само едно пребоядисване е 
необходимо за да промени характера на 
фасадните мазилки.

Вечно млада
Изпълнявайки ролята на „кожа“ за дадена 
сграда, фасадата е подложена непрекъснато 

на въздействия от околната среда. 
Вследствие на това понякога се получават 
доста неприятни замърсявания. Десетилетия 
наред Баумит развива висококачествени 
и устойчиви във времето фасадни 
системи. Въпреки това замърсяванията и 
въздействията на околната среда развалят 
във времето първоначалния им облик. За 
да се запази красивият външен вид на 
сградата е необходимо единствено едно 
оптическо саниране на фасадата, т.е. да 
бъде боядисана отново. Така се спесяват 
значителни разходи.

Фасадата - ценност,  
която остава
Съчетавайки дългогодишния опит с най-новите 
познания в областта на нанотехнологиите, 
Баумит патентова Нанопор мазилки и бои за 
фасадата. Специалната им повърхност се 
грижи за естетиката. Благодарение на 
особените свойства на Баумит НанопорТоп, 
фасадата остава двойно по-дълго чиста и 
красива. Така се спестяват разходи за 
поддръжка, респективно за ново боядисване.



 

Нанопор фасадаОбичайна фасада

Микроскопично гладката 
повърхност на Баумит НанопорТоп 
затруднява закрепването на 
замърсяващите частици.

ок. 0,2 мм

НанопорТоп

Повърхността на обичайните 
фасадни мазилки улеснява 
задържането на мръсотията.

ок. 0,2 мм

Обичайна мазилка

Водни капки върху хидрофилната НанопорТоп.

Водна капка върху хидрофобна обичайна мазилка.

Нанопор-ефектът се дължи на най-горния хидрофилен 
нанопорен слой, който се образува по време на съхнене 
на прясно положената мазилка Баумит НанопорТоп.

Водната капка, попаднала върху Баумит НанопорТоп, губи 
от повърхностното си напрежение. Влагата бива поета от 
най-горния хидрофилен слой. В процеса на изпарение, 
тази влага отстранява замърсяващите частици. Фасадата 
остава суха, чиста и красива.

Нанопор - ефект

Ако капнете една капка върху обичайна хидрофобна мазилка, 
капката заема сферична форма (вижте снимката по-долу).

            Така Вашата фасада 
ще блести от чистота и ще   
 запази красотата си. 

Баумит Нанопор
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Баумит. Идеи с бъдеще.

Баумит НанопорТоп
Самопочистваща се, с ниска склонност към замърсяване, 
готова за преработка, тънкослойна пастообразна финишна 
мазилка с пердашена структура за външно приложение. 
Иновативната Баумит технология постига най-висока 
защита от замърсяване. Мазилката е минерална и силно 
паропропусклива.

■ Готова за преработка
■     Висока защита от замърсяване
■     Универсално приложение
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Баумит НанопорКолор
Самопочистваща се, с ниска склонност към замърсяване 
боя за външно приложение на силикатна основа. 
Иновативната Баумит технология постига най-висока 
защита от замърсявания. Баумит НанопорКолор е 
минерална и силно паропропусклива.

■ За ръчно и машинно полагане
■     Силно паропропусклива
■     Сигурна защита от замърсявания
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Най-голямата система от цветове за фасада
Баумит Life в момента е най-актулната и голяма система 
от цветове за фасада. Нейната оригиналност е получена в 
резултат на дългогодишни проучвания на модните тенденции 
и насоките в развитието при цветовете. С Life Баумит задава 
нови параметри за фасадния дизайн.

R 2 R 3

K 2.0 K 1.5 K 3.0

Баумит Система Опън

  Уникална Опън технология
  Дишащи стени 
  Уютен, здравословен климат

Баумит Система Стар

  Изпитана с европейска   
 техническа оценка

  Еластичност и защита
  Предлага широк спектър от  

 решения

Баумит Система Стар Минерал

  Пожароустойчива
   Минерална
  Силно паропропусклива

Баумит Дуплекс технология

    Намалява разходите за 
отопление

    Комфортен климат
    Нов блясък на старата къща

Баумит Система Про

   Отлично съотношение
 цена-качество 

   Лесно и бързо полагане 
   Във всички възможни 

 цветове

Баумит НанопорТоп - 
подходяща за всички ИТИС



Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336

office@baumit.bg, www.baumit.bg Баумит. Идеи с бъдеще.

Издадено 03/2020

Баумит 
здравословен живот

Ние прекарваме по-голямата част от своя 
живот в затворени пространства. За да се 
чувства тялото ни добре, върху него влияят 
фактори като комфортна температура 
в помещенията, влажност на въздуха, 
качество на въздуха и др. Затова тези 
жизнени пространства са толкова значими 
за нашето здраве.  

Да строим здравословно
Истинското качество на здравословните 
строителни материали се показва тогава, 
когато започнем да обитаваме дадено 
пространство. Защото 90% от времето 
ние прекарваме в затворени помещения. 
Пътят е много лесен: Този, който строи 

Нашето здраве се осланя на познатите ни три стълба: 
храна, движение и жизнена среда. С всеки един стълб ние 
подобряваме нашето здравословно състояние. Начинът ни 
на живот е непосредствено обвързан с нашето жилищно 
пространство. Правилният начин на строителство и добре 
подбраните строителни материали позволяват да бъде 
осъществена оптималната грижа за здравето ни.

„Ние искаме хората да 
живеят в здравословни, 
енергийно ефективни и 

красиви домове.“ 

здравословно, полага основите на 
здравословния начин на живот, т.е. той 
може да обитава здравословно. 

Да обитаваме здравословно 
Изолирана къща и регулиращи климата в 
помещението стени и вече се чувстваме 
прекрасно. Можем да обитаваме красива и 
чиста среда релаксиращо и здравословно. 

Да живеем здравословно
В нашите забързани времена, които се 
отличават с непрекъснати професионални 
предизвикателства, жилищните помещения 
все повече се превръщат в помещения за 
почивка и зареждане с нова енергия.
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