
■ Редуцира шумовото въздействие
■ Стабилизира температурата
■ Без емисии

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Полагане на плочки  |  Подове  |  Градини
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За сигурност и комфорт
Солидното

е важно
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Открийте света на 
здравословния 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 

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 метод 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.“ 

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

Здравословно обитаване 
Добре изолираната къща с регулиращи климата 
стени може да увеличи Вашия комфорт и и да 
Ви осигури спокоен и здравословен живот в 
красива и чиста заобикаляща среда. 

Резултатът: Здравословен живот
Особено в периоди на стрес и 
предизвикателства, свързани с работата, 
нашето жизнено пространство трябва да се 
превърне в място за отдих и възстановяване - 
да бъде нашата лична електроцентрала.
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ШУМ

ЕМИСИИ
МИРИЗМИ

ТЕМПЕРАТУРА

ВЪЗДУШНА ВЛАГА

МУХЪЛ
СВЕТЛИНА

7 фактора за Вашия 
здравословен дом
Терминът „вътрешен климат“ описва 
взаимодействието на различни фактори, 
които влияят върху качеството на живот, 
комфорта и следователно върху здравето на 
хората, живеещи в помещенията. Не само 
добре известни фактори като температура 
на въздуха и влажност на въздуха, но също 
така други по-малко известни фактори 
влияят на вътрешния климат. 

1. Температура
Температурата, която усещаме в стаята 
зависи от 2 фактора: (1) температурата на 
въздуха и (2) повърхностната температура 
на околните стени (топлинно излъчване).

2. Влажност на въздуха 
За да се почувства човек приятно във 
вътрешните помещения, освен подходяща 
температура му е нужна и подходяща 
влажност на въздуха. Като приятна ние 
чувстваме относителна влажност на въздуха 
между 40% и 60%.

3. Мухъл
Твърде високата влажност на въздуха 
може да доведе до образуване на мухъл в 
помещенията. Това увеличава риска от 
заболяване на дихателните пътища, довежда 
до инфекции и може да отключи алергии. 
Мухълът принадлежи към най-опасните 
фактори в жилището, влияещи върху 
здравето на човека.

4. Шум
Под шум се разбират пречещи и 
натоварващи ни звуци. Шумът е един от 
най-силните стресови фактори, които се 
отразяват на чувството ни за комфорт и 
процесите на възстановяване.

5. Емисии 
Множество източници посредством своите 
емисии на вредни вещества могат трайно 
да повлияят върху качеството на вътрешния 
въздух. 

6. Миризми 
Нежеланите миризми, които се причиняват 
от строителни материали, са не само 
дразнещи, но и могат в най-лошия случай да 
доведат до главоболие, умора и дразнения.

7. Светлина  
Важно значение за здравето ни и за 
позитивната ни нагласа имат светлите 
жилищни помещения.
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Изследователски парк Вива
От 25 години Баумит се занимава с темата 
„Здравословен живот“ и излиза на пазара с 
множество иновативни продукти. 

В процеса на интензивни проучвания стана 
ясно, че все още съществуват много малко, 
осланящи се на науката твърдения, за 
влиянието на строителните материали върху 
здравето и комфорта на обитаване. Затова 
през 2015 г. Баумит стартира единствения 
в Европа изследователски парк ВИВА. 

Ако стените можеха да говорят ...
... какво биха ни казали? Най-големият изследователски парк в Европа - Баумит Вива ще им 
даде глас, като дешифрира повече от 1,5 млн. файла с данни на година.

■ Най-големият европейски изследо- 
 вателски проект за сравняване на  
 строителни материали

■ 1,5 млн. измерени данни на година

■ Външен анализ от партньори-  
 изследователи

Изследователски парк 
на Баумит



5Баумит. Идеи с бъдеще.

съблюдавано те да бъдат налични на пазара. 
Така се постига достатъчно разнообразие 
от възможни строителни методи, с които се 
сблъскват хората, които си строят къща.

Навици и обитаване
В тези къщи се симулира обитаване. По този 
начин може да се наглася проветрение или 
да се симулира къпане, готвене и потене. Във 
всяка къща има над 30 измерващи сензора, 
които отчитат денонощно многобройни 
физични величини. Използваните различни 
строителни материали се проучват за 
токсикологични въздействия, комфорт, уют 
и влияние върху здравето. Измерваните 
величини се записват и съхраняват с 

Проучване и откриване
Върху площадка, намираща се директно 
до изследователския център „Фридрих 
Шмид“ в Австрия, са изградени до 
момента по различни строителни методи 
13 изследователски къщи - монолитно 
строителство, бетон, плътни тухли, дървени 
къщи и олекотени такива с дървен скелет. 

Къщите са предвидени с различни вътрешни 
и външни покрития. Вътрешните им 
размери са три на четири метра. Всички 
те имат по един прозорец и една врата с 
еднакви размери. Подложени са на едни и 
същи атмосферни влияния. При влагането 
на строителни материали съзнателно е 

Ако стените можеха да говорят ... компютърно управление в собствена 
измервателна станция.

Научно потвърдено 
Разбира се, ние искаме да бъдем сигурни 
в това, което правим и затова резултатите 
се изпращат за външен анализ на нашите 
партньори-изследователи като Австрийския 
институт за строителна биология и екология 
(IBO), Университета в Бургенланд и 
Медицинския университет във Виена. 
Защото едва след като знаем точно какви 
влияния имат строителните материали 
върху климата в помещенията, можем да 
развиваме нашите продукти по-сигурно и 
по-здравословно. 
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на здравословния живот
3-те елемента  

След няколко години интензивни проучвания, през които 
бяха анализирани и оценени милиони данни, стана ясно: 
Начинът на строителство и строителните материали имат 
забележително влияние върху здравето и качеството на 
живот. Независимо на какво архитектурно решение 
за Вашата къща сте се спрели, всички постройки имат 
едно нещо общо. За да строите здравословно, трябва да 
съблюдавате следните три важни стълба:

ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ – за защита и уют
ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА – за естествено и 
здравословно обитаване 
СОЛИДНОТО Е ВАЖНО – за сигурност и комфорт
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на здравословния живот

ПЪРВО 
ИЗОЛИРАЙТЕ

ПЪРВО 
ИЗОЛИРАЙТЕ

Добрата топлоизолация осигурява 
не само значителен принос към 
енергийната ефективност на 
Вашата сграда, но се грижи през 
зимата за приятно топли, а през 
лятото за приятно прохладни 
стени. Жилищното помещение 
се превръща в уютен оазис без 
въздушни течения. Вие живеете 
по-приятно и здравословно.

Защита и 
уют

Естествено и 
здравословно 
обитаване
Една добра минерална мазилкова 
система може да буферира точно 
с първите си няколко сантиметра 
пиковете на влагата, като ги поема 
и впоследствие ги отдава. По такъв 
начин влагата в помещението 
остава постоянна, а това е основна 
предпоставка за здравословен 
вътрешен климат.

■ Регулират влажността■ Пречистват вътрешния въздух■ Създават уют

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Здравословен живот  |  Интериорни покрития |  Мазилки
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За естествен и здравословен живот

Ценностите на интериора

■ Уютна температура в помещенията
■ Здравословна влажност■ Защита от мухъл

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.
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Крайни покрития  |  ИТИС  |  Минерални мазилки  |  Реновиране

За защита и уют
Първо изолирайте

■ Редуцира шумовото въздействие
■ Стабилизира температурата■ Без емисии

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Полагане на плочки  |  Подове  |  Градини
S O L I D

I T
Y

I N T E R I O

R

I N S U L AT I O

N

B
a

u
m

i t
H

e a l t h y L i v i n g

За сигурност и комфорт

Солиднотое важно

Сигурност и 
комфорт

СОЛИДНОТО 
Е ВАЖНО

ЦЕННОСТИТЕ НА 
ИНТЕРИОРА

ЦЕННОСТИТЕ НА
ИНТЕРИОРА

СОЛИДНОТО
E ВАЖНО

Масивните стени, както и ма-
сивните тавани и подове могат, 
благодарение на това, че са защи-
тени от добра топлоизолация, да 
акумулират топлината през зимата 
и прохладата през лятото. Колкото 
повече маса, толкова по-добре 
действа този акумулатор и толкова 
по-стабилен, приятен и здравосло-
вен е вътрешният климат.



8

ШУМ

ЕМИСИИ

Изолирай и съхранявай

Сградите с добра външна изолация, използващи компоненти с голяма маса, са най-добри при 
съхраняване на енергия и оптимално балансиране на температурните колебания.

Солидното е важно

Правилните строителни материали
От много години Баумит създава сис-
темни решения за здравословен въздух 
в помещенията, комфортно обитаване и 
отпочиване в унисон с околната среда. 
Нашият дом от една страна трябва да 
предлага защита, а от друга - възможността 
да заредим своите батерии, да намерим 
спокойствие и без стрес да се посветим на 
хубавите неща от живота.

Изследователския парк ВИВА
Околната среда въздейства върху нас еже-
дневно. Множество от нейните въздействия 
трябва обаче да оценим като негативни, 
защото те развалят нашето приятно пре-
карване и нашия комфорт в помещенията.

В изследователския парк на Баумит ВИВА 
се проучва интензивно как различните 
строителни материали и строителни методи 
взаимодействат с тези въздействия. 
Измерват се и впоследствие се обобщават 
огромно количество данни. Резултатите 
доказват ефекта и влиянието на различните 
строителни материали върху посочените 
фактори на околната среда.



9Баумит. Идеи с бъдеще.

ТЕМПЕРАТУРНИ КОЛЕБАНИЯ

Масивни, минерални строителни материали 
В основата на нещата лежи това, че различ-
ните материали показват различни физични 
и химични свойства. Кои строителни матери-
али имат всъщност положителен, редуциращ 
ефект върху определени негативни влияния 
на околната среда?

„Масата не може да се замести с нищо.“
Масивните строителни материали от една 
страна действат като акумулатор, пое-
майки, съхранявайки и отдавайки енергия. 
Помещенията с голяма акумулираща маса 
прегряват значително по-бавно и се охлаждат 
значително по-бавно. Така масивните стро-
ителни материали имат голям ефект върху 
чувството за уют в помещенията, респек-
тивно в сградите. 

Масивното строителство се отразява 
позитивно върху шумоизолирането, тъй като 
заглушава и екранира значително всеки 
шум. Допълнително тези строителни матери-
али съдържат естествени минерални съставки 
и така поддържат въздуха в помещенията 
свободен от вредни вещества.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ

ШУМ
Сградите са изложени на различни шумови 
въздействия: Отвън, например, им въз-
действа шумът от улиците, от минувачите, но 
също и от околната среда. Вътре комфорт-
ният климат се влияе от една страна от 
съседите (напр. ударен шум), но също така 
собствените стени и обзавеждане играят 
важна роля. Като общо правило важи, че 
при къщи от бетон външният шум се възпри-
ема наполовина толкова силен в сравнение 
с къщи с дървена рамкова конструкция и 
гипсокартон. Топлоизолационните интегри-
рани системи могат при това да допринесат 
допълнително за по-добрата звукоизолация.

ТЕМПЕРАТУРНИ КОЛЕБАНИЯ
Прегряването през лятото или бързото 
охлаждане през зимата създават промяна 
в емоциите на тялото и оказват негативно 

влияние върху комфорта при сън и фазите на 
възстановяване. Капацитетът за съхранение 
на топлината играе важна роля, защото пра-
вилните строителни материали чрез ефектив-
ната си маса могат да помогнат за буфери-
ране или балансиране на тези ефекти.

ЕМИСИИ
Енергоефективното строителство често 
означава създаване на херметичност. В 
резултат на това всички замърсители оста-
ват по-дълго в стаята. Обменът с външния 
въздух днес е много по-малък, отколкото при 
по-старите сгради. Модерните сгради сле-
дователно поставят значително по-високи 
изисквания към строителните материали, 
отколкото преди. Затова е толкова важен 
правилният избор на строителни материали, 
които не трябва да съдържат замърсители, а 
да бъдат минерални и паропропускливи.
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НАТОВАРВАНЕ ОТ ШУМ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ Шумът разболява
Под шум се разбира нежелан, дразнещ и 
затормозяващ звук. Шумът не е физическо, а 
субективно понятие, което означава, че дали 
звукът ще се възприема като шум или не зависи 
от чувствителността на засегнатите. Шумът може 
да бъде само частично обективен от измерими 
величини (напр. силата на звука, сигналната 
крива, височината на тона). Обезпокояващите 
ефекти от наличие на шум варират от леко драз-
нене до реални увреждания на здравето. Шумът 
е едно от най-неприятните влияния на околната 
среда и един от най-силните стресови фактори в 
околната среда.

Шумозащита
Звукоизолацията, изолацията от ударен шум и 
акустиката на помещенията са важни качествени 
характеристики на сградите и са от голямо зна-
чение, когато става въпрос за уюта и здравето на 
потребителите. Задачата на звукоизолацията е да 
буферира звуци отвън или от съседни помещения.

Отвън ни въздействат уличният шум, вятърът и външният климат, отвътре ни 
въздейства човекът, обзавеждането, стените и вътрешният климат.

Приятна акустика

Звукът има много източници и може да бъде пренесен по различен начин. От една страна може 
да бъде предаден чрез въздуха - въздушен шум, като например шумът от пътното движение. От 

друга страна той се предава чрез удари върху различните строителни елементи. Този звук или шум 
наричаме структурен шум или ударен шум.

Шум

Въздушен 
шум

Ударен шум

Bauwerk
Räume, Bauteile,
Werkstoffe, Oberflächen

Акустика на 
помещението
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Защитни стени срещу въздушния шум
Мерките за контрол на шума, като напри-
мер шумоизолиращи стени или бариери или 
стените по протежение на пътищата и желе-
зопътните линии, които виждаме навсякъде, 
са повсеместни и винаги представляват 
актуална тема. С масивни строителни мате-
риали в нашите сгради ние можем да допри-
несем значително за нашия уют. Измерва-
нията на звука в изследователския парк на 
Баумит показват, че масивните компоненти 
намаляват външния шум с до 50%.

Изолация срещу ударен шум
В допълнение към топлоизолацията, добрата 
звукоизолация е ключов критерий за 
висококачествените сгради днес. Шумовото 
замърсяване, което се случва под формата 

на предаван ударен шум, може да има 
отрицателно въздействие върху здравето. 
Колкото по-добре са отделени един от друг 
строителните елементи, толкова по-добре 
може да се заглуши звукът от удара. Колкото 
по-масивни са стените, таваните и подо-
вете, толкова по-добра е шумоизолацията.

Акустика в помещението 
Когато става въпрос за изграждане и 
обзавеждане, фокусът е предимно върху 
визуалното впечатление или функционал-
ността на офис пространството. Акустиката 
често не се взема предвид. Факт е обаче, че 
обичаме да стоим в стаи с добра акустика. 
Там работим по-добре и се възстановяваме 
по-бързо. Лошата акустика натоварва и 
предизвиква стрес.
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Топло през зимата, прохладно през лятото 
Ако през зимата интериорът достигне 
комфортна температура, след проветрение 
температурата не намалява толкова бързо 
и дневната се загрява отново по-бързо до 
комфортната температура. Стената и подът 
действат като акумулираща печка. А през 
лятото стаите остават по-дълго време при-
ятно прохладни.

Колкото по-добра е топлоизолацията, толкова 
по-добре строителните компоненти могат 
да използват масата си, тъй като стените са 
защитени отвън и по този начин не може да 
бъде загубена енергия. Двата основни фак-
тора за здравословна и комфортна среда на 
живот са добрата изолация и максималната 
акумулираща маса.

Охлаждащ и затоплящ ефект на стени, 
подове и тавани
Изследванията доказват влиянието на раз-
личните строителни материали и дебелината 
на стените, таваните и подовете. Колкото 
повече маса за съхранение на топлината 
намираме, толкова по-дълго и по-добре тези 
повърхности могат да помогнат за охлажда-

нето на стаите през лятото или за затоплянето 
им през зимата. Докато масивните тавани 
и подове могат над 12 часа да буферират 
топлина или студ, то този потенциал в леката 
конструкция се изчерпва след кратко време. 
Също така температурата на вътрешната 
повърхност на стените варира в зависимост 

от използваните материали. Измерванията 
в изследователския парк ВИВА през летните 
месеци във вътрешността на масивните 
къщи показаха колебание в температурата 
на повърхността на стената до макс. 4°С. За 
разлика от тях, при леките конструкции там 
могат да се открият разлики до 8°С.

Балансиран вътрешен климат

Компоненти с голяма акумулираща маса, например солидни стени, замазки, но и мазилки, могат 
добре да абсорбират, съхраняват и когато стане по-студено да освобождават топлинната енергия.

Температурни колебания
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НИТО ТВЪРДЕ СТУДЕНО, НИТО ТВЪРДЕ ГОРЕЩО

Лятно прегряване 
Изследванията доказват, че помеще-
ния в сгради с малка акумулираща 
маса се прегряват значително 
по-лесно и по-често: сравнение на 
дървена рамкова конструкция с 
масивна къща.

Забавящ и затихващ ефект на 
стенните системи 
Графиката показва, че масивните 
стени предизвикват по-силно 
забавяне и също така масивна 
редукция на пиковете на външната 
температура. Това означава, че по 
този начин вътрешната температура 
се поддържа стабилна по-лесно.

30°C
Забавяне на температурните 
пикове с около 6 часа

Редуциране на разликата в 
температурата между максималната 
външна температура и максималната 
вътрешна температура до 6-8°С.

Външна температура

Вътрешна температура при 
голяма акумулираща маса

Вътрешна температура при 
малка акумулираща маса

Нощ

15°C

Ден Нощ Ден

Месец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Източник: Алваре, Брауншвайг

Че
ст

от
а 

[%
]

[> 30°C]
[28°C ... 30°C]
[26°C ... 28°C]

KFW-40* -  Дървена къща
KFW-40* - Масивна къща

* KFW-40 - Означение за енергийно ефективна къща, 
която изразходва ок. 40% от енергията, сравнена със 
стандартна къща от същия тип.

Процент часове в денонощието (за съотв. 
месец) с температури [> 30°C, от 28° до 
30°C и от 26° до 28°С]
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Науката днес разполага с все по-подробни
токсикологични познания за влиянието на
замърсителите върху човешкия организъм.
Особено в нови сгради или след ремонти
се увеличава замърсяването на въздуха
във вътрешните помещения, което може да
причини неприятни миризми или здраво-
словни проблеми за обитателите.

Без замърсители

Здравословното обитаване стои повече от всякога на фокус, затова темата за качеството на 
вътрешния въздух и натоварването му с вредни вещества е от все по-голямо значение.

Емисии

VOC (ЛОС) 
Летливите органични съединения (ЛОС) са 
дразнители и миризми, които се съдържат 
в много продукти - включително строителни 
материали. Бременните жени, бебетата 
и децата в частност са засегнати от този 
вид замърсяване, причинено от ЛОС. Тези 
съединения могат да доведат до дразнене на 
дихателните пътища и очите или да причинят 
умора, главоболие и алергични оплаквания.
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Одобрено от Вива
Кои и колко замърсители се отделят от раз-
личните строителни материали във въздуха 
в помещението? Изследователите от изсле-
дователския парк ВИВА са разработили 
тези теми и са извършили измервания за 
наличие на ЛОС и формалдехид. По принцип 
може да се каже, че сградите, изработени от 
бетон и тухли с минерално вътрешно покри-
тие, непосредствено след завършването им 
не показват наличие на ЛОС.

Гарантирано без вредни вещества 
Изследователският парк ВИВА не е 
единственият център, в който се тест-
ват строителните материали на Баумит. 
Баумит работи в тясно сътрудничество с 
признати институти, които се занимават с 
изпитвания по отношение на функцията и 
безопасността на хората и околната среда: 
NaturePlus за естествени и здравословни 
мазилкови системи за вътре, Еко Институт 
за строителни материали без 

замърсители и с Emicode за строителни 
продукти с ниски емисии. Продуктите 
Баумит са надеждни и безопасни за хората 
и околната среда. 

Какво е Emicode?
Емикод е екомаркировка с правно защи-
тена търговска марка за класификация на 
строителни продукти с ниски емисии.

Емикод представлява помощ за ориен-
тиране при оценяване и избор на 

продукти на строителната химия 
от гледна точка на потребителя и 
опазването на околната среда. 
Емикодът е разделен на три 
категории, всяка от които изра-

зява емисионното поведение на 
избраните продукти.

• EMICODE EC 1 plus, Ексклузивен клас  
(„много беден на емисии“)

• EMICODE EC 1 отговаря на 
 „много беден на емисии“
• EMICODE EC 2 отговаря на 
 „беден на емисии“
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ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ СТР. 18

КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА СТР. 34

ПОДОВЕ СТР. 28

За сигурност

Солидното е
       важно

 и комфорт



18

Баумакол

Полагане на плочки в система от Баумит. На Ваше разположение са пълен комплект от продукти - 
от хидроизолациите до силикона! Продуктите в системи Баумакол са изпитани да работят 

съвместно, затова за индивидуални решения те предлагат винаги точно необходимия продукт.

Полагане на плочки

БАУМАКОЛ ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Стр. 22

Говорим ли за полагане на плочки, подготовката на основата
играе съществена роля. Независимо дали се отнася за силно
попиващи или непопиващи повърхности, Баумит предлага за
всяка изходна ситуация точния продукт. За предпазване от
влага Баумакол също има добро решение.
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БАУМАКОЛ ФУГИРАЩИ СМЕСИ Стр. 26БАУМАКОЛ  ЛЕПИЛА Стр. 24

Лепилата Баумакол са разработени така, че да отговарят 
на най-строгите европейски норми и да предлагат точното 
решение за всяка област на приложение.  Линията Баумакол 
на Баумит е Вашият професионален партньор навсякъде - 
за вътре или вън, за циментосвързани или гипсосвързани 
основи, както и за плочки от всякакъв вид и големина.

Баумит Премиум фуга и Баумит Силикон се грижат за 
перфектния завършек на Вашите керамични покрития. Те 
свързват отделните компоненти, защитават покритието от
проникване на вода в дълбочина и се грижат за естетическия 
външен вид. 

■ Сигурно залепяне
■ Силни в система
■ Бърза преработка
■ Многообразие от продукти
■ За външно и вътрешно приложение
■ Лесни за почистване
■ Водо- и мразоустойчиви
■ Еластични и дълготрайни
■ Голям избор на цветове
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ОБОБЩЕНИЕ

Баумакол Системи

Перфект Гига Аква Класик Аква Спийд Тераса Реновиране

ОСНОВА Изолационна подложка 
+ подово отопление

Изолационна подложка 
+ подово отопление Бетонова настилка Бетонова настилка

Бетонна настилка + 
хидроизолация на

сградата
Стари плочки

ВТОРИ СЛОЙ
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000 –––  –––

ГРУНД Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер СуперПраймер

ИЗРАВНИТЕЛЕН 
СЛОЙ ––– Нивело 30 ––– Нивело 30 Рапидо 1 / Солидо Е 225 –––

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ/
АКСЕСОАРИ ––– ––– Баумакол Пруф + 

СтрапПлюс
Баумакол АкваСейф + 
Протект + Страп Плюс

Баумакол Протект + 
СтрапПлюс –––

ЛЕПИЛО Баумакол ФлексУни / 
ФлексУни Гел БаумаколФлексТрийм Baumacol FlexUni /  

FlexUni Gel
Баумакол ФлексУни / 

ФлексУни Гел
Баумакол ФлексТоп /

ФлексСпийд
Баумакол ФлексТоп /
ФлексМрамор медио

ФУГИРАЩИ 
СМЕСИ

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон
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Перфект Гига Аква Класик Аква Спийд Тераса Реновиране

ОСНОВА Изолационна подложка 
+ подово отопление

Изолационна подложка 
+ подово отопление Бетонова настилка Бетонова настилка

Бетонна настилка + 
хидроизолация на

сградата
Стари плочки

ВТОРИ СЛОЙ
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000
Солидо Е225 / 

Алфа 2000 –––  –––

ГРУНД Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер Грунд / СуперПраймер СуперПраймер

ИЗРАВНИТЕЛЕН 
СЛОЙ ––– Нивело 30 ––– Нивело 30 Рапидо 1 / Солидо Е 225 –––

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ/
АКСЕСОАРИ ––– ––– Баумакол Пруф + 

СтрапПлюс
Баумакол АкваСейф + 
Протект + Страп Плюс

Баумакол Протект + 
СтрапПлюс –––

ЛЕПИЛО Баумакол ФлексУни / 
ФлексУни Гел БаумаколФлексТрийм Baumacol FlexUni /  

FlexUni Gel
Баумакол ФлексУни / 

ФлексУни Гел
Баумакол ФлексТоп /

ФлексСпийд
Баумакол ФлексТоп /
ФлексМрамор медио

ФУГИРАЩИ 
СМЕСИ

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол Премиум Фуга/ 
XL Фугираща смес 

+ Баумакол Силикон

Баумакол XL Фугираща смес е подходяща за фугиране 
на керамични плочки, естествени камъни и бетонни 
блокове за фуги от 3 до 15 mm широчина. Специално 
за тераси и балкони поради намален риск от 
ефлоресценция. Подходяща и за системи за подово 
отопление.

■ За фуги от 3 до 15 mm ■ Намалена ефлоресценция
■ За външно приложение и естествени камъни

ШИРОКИ ФУГИ

За полагане на керамични стенни и подови 
плочки - мозайка, фини каменни плочки 
и естествен камък вътрешно и външно. 
Изключителна обработваемост, хомогенно и 
бързо съхнене, лесна преработка, променлива 
консистенция - допълнителна тиксотропия за 
големи плочки, повече течност за пълно контактно 
залепване, променлив разтвор 2-15 mm.
 
■ Иновативна гел технология ■ Лесно и бързо приложение
■ Променлива консистенция

ЛЕСНО И БЪРЗО

За полагане на всякакви керамични стенни и 
подови плочки от различни формати, мозайка, 
плочи от фин камък и естествен камък в 
интериора и екстериора. Специално за тънки, 
широкоформатни и много ниско абсорбиращи 
фини каменни плочки, както и за очаквано 
повишени топлинни и статични натоварвания за 
намаляване на възникващите напрежения.
 
■ Изключително гъвкав (S2) ■ За всички плочки и формати 
■ За приложения и основи със специфични изисквания

ЕКСТРЕМНО ЕЛАСТИЧНО
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Баумит Грунд
Тази висококачествена, на основа
изкуствени смоли дисперсия попива 
много добре в основата. Преди 
нанасянето, основата трябва да 
бъде суха, незамръзнала, здрава, 
носимоспособна, със стабилна форма, 
обезпрашена, чиста, без остатъци от 
мазнини, масла, кофражни масла и 
несвързали частици.

Баумит СуперПраймер
Еднокомпонентен, готов за полагане
бързосъхнещ грунд със съдържание на 
кварцов пясък, който се използва за
непопиващи основи. След изсъхването
му се получава повърхност с много добро 
сцепление. Използва се при полагане на 
плочка върху плочка, преди полагане на 
плочки и на подравнителни разтвори, както 
и за стари основи в реновиращи проекти. 
За вътрешно и външно приложение.

  Здраво и сигурно
  Лесно и бързо
  Решение за всяка плочка

Здраво и сигурно. 
Върху всяка основа и всяка плочка 
доказаното качество на Баумит ще осигури 
здраво залепване. Все едно е, дали плочките
трябва да бъдат залепени в кухнята, банята 
или на терасата. Това важи също и за тер-
мично натоварените участъци. Баумит Бау-
макол е правилният избор и за керамични 
покрития над подово отопление или плочки, 
подложени на директно слънчево греене.

Бързо и лесно. 
Продуктовата серия Баумит Баумакол 

е оптимизирана за лесно и бързо 
приложение, така че за кратко време да 
постигнете най-добър резултат.

За всяка плочка имаме идея.
Баумит Баумакол е Вашият сигурен 
партньор и за интериора, и за екстериора, 
и за различните видове плочи - естествен 
или изкуствен камък, малък или голям 
формат и то в най-различни цветове. 

ПОДГОТОВКА

Гладка и готова

Баумакол Подготовка на основата
С продуктовата програма Баумит Баумакол ще осъществите мечтаното 

керамично покритие. В банята, на терасата или в кухнята Баумакол е основата за 
разнообразни дизайнерски решения.
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Баумакол Пруф
Еднокомпонентна, пасто-
образна, трайноеластична, 
премостваща пукнатини 
хидроизолация за еластично 
уплътняване на керамични 
покрития в интериора.

Баумакол Протект
Еднокомпонентно, на ци-
ментова основа, еластично 
безшевно хидроизолационно 
покритие за стени и под, за 
вътрешно и външно приложе-
ние.

Баумакол АкваСейф
Трислойна водоустойчива 
мембрана за защита срещу 
пукнатини и влага по стени и 
подове под тънкослойно поло-
жени плочки и керамика. 
Баумакол АкваСейф Екстра
е трислойна мембрана със спе-
циален долен слой за поемане 
на движения в основата и се 
използва за еластично площно 
уплътняване на подове.

Баумакол СтрапПлюс
Уплътнителна лента направена 
от покрит с TPE, еластичен в 
напречна посока и стабилен 
в надлъжна посока нетъкан 
полипропиленов текстил. За 
уплътняване на фуги по стени и 
подове, за направа на хидроизо-
лационни покрития с 
Баумакол Пруф, Протект, 
АкваСейф и АкваСейф Екстра.

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ

Подготовка на основата и хидроизолиране
За да получите оптимален резултат основата 
трябва да бъде равна, суха, обезпрашена без 
остатъци от масла и да показва достатъчна но-
симоспособност. Големи неравности по нея 
трябва предварително да бъдат запълнени. 

Ако основата не е достатъчно добре
подготвена, това може да се отрази негативно 
върху сцеплението с лепилото. С предвари-
телно грундиране този проблем може да бъде 
избегнат бързо. При силнопопиващи основи, 
като например циментови, варо-циментови, 
гипсови или такива от гипсокартон ние препо-
ръчваме Баумит Грунд. За да се подобри сце-

плението при непопиващи основи, например 
при лепене върху стари плочки или мозайки, 
Ви препоръчваме Баумит СуперПраймер. 

Тъй като керамичните покрития или настил-
ките от естествен и изкуствен камък не са 
съвсем уплътнени заради наличието на фуги, 
по-долните слоеве от стената или пода се 
нуждаят от влагозащита.
Тя се постига със съответната хидроизола-
ция, която ще предпази сигурно основата от 
проникването на влага. Баумакол Пруф е под-
ходяща за безшевна и безфугова изолация в 
интериора, а Баумакол Протект е правилното 
решение за външно приложение. Хидроизо-

лационните мембрани Баумакол АкваСейф 
и АкваСейф Екстра могат да се ползват както 
вътре, така и навън (при спазване на опреде-
лени технологични изисквания).

Перфектният преход
За премостване и сигурно уплътняване 
на фуги между стена-стена и стена-под на 
помощ идва уплътнителната лента Баумакол 
СтрапПлюс.
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  Държат плочките здраво
  Зават сигурност при полагане
  Осигуряват дълготрайност

Якост на сцепление
C1 и C2 дефинират стойностите на якостта 
на сцепление (ЕN 12004). Минималните 
изисквания за всички циментови разтвори 
изпълнява клас C1 с мин. 0,5 N/mm2. 

Клас C2 изисква от тънкослойните разтвори
якостта на сцепление да бъде мин. 1 N/mm2. 

Огъване
Докато S1 изисква огъване от мин. 2,5 mm
и до 5 mm, S2 обозначава силно гъвкави
лепила с огъване от мин. 5 mm на пробните
тела (по EN 12002).

Свойства при преработка
Други букви в обозначенията на лепилата
са T, E, F, които дефинират допълнителни
свойства при преработка: Т - тиксотропно:
с минимално свличане (< 0.5 mm), Е - 
удължено отворено време: при удължаване
на времето за лепене върху основата над
30 минути, F - бързо: за бързосвързващо
лепило (само при циментосвързващи
лепила).

Баумакол лепила
Тъй като обикновено керамичните покрития
са относително скъпи, Баумит осигурява
подходящото лепило за всяко приложение.
Използването на висококачествена 
и надеждна програма за полагане 
следователно е от изключително значение. 

Професионалните лепила за плочки 
гарантират здравина, еластичност и адхезия 
в еднаква степен. Класическите Баумакол 

МАСОВИ ЛЕПИЛА

Баумакол Бейсик
Стабилен, мразоустойчив лепилен 
разтвор на циментова основа за 
полагане на плочки по тънкослойния 
метод. Подходящ за полагане на 
керамични плочки, плочи, мозайка, 
фаянс, цепени плочки и клинкерни 
плочи, за използване върху минерални 
основи. 

Баумакол ФлексУни
Гъвкав, устойчив на замръзване 
тънкослоен лепилен разтвор на 
циментова основа, сив, за полагане на 
каменинови, фаянсови и порцеланови 
плочи и гранитогрес както на закрито, 
така и на открито.

Силни и сигурни

Баумакол Лепила
За да постигнете оптимален резултат при полагането на плочки, трябва да вложите 

подходящото лепило. Изборът му се определя от основата, вида на плочките и 
тяхната големина. Освен това лепилата трябва да отговарят на изискванията на

европейските стандарти EN 12004 и EN 12002.

Бейсик, ПроПлюс и ФлексУни са идеално 
подходящи за обикновени минерални 
основи и плочки с размери до максимум 
35 x 35 cm.
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Лепене за напреднали
Голяма плочка - страхотен ефект. Дори и в
малки помещения големите плочки създават
усещане за простор. Голямоформатните
плочки също като големите керамични
елементи не само са модерни, но и показват
най-висока устойчивост. Друго предимство е
плътната повърхност, комбинирана с изклю-
чително ниско поемане на вода.

Професионалните
Например гамата от еластични лепилни 
разтвори на Баумакол включва Баумакол 
ФлексМрамор медио, Баумакол ФлексСпийд, 
Баумакол ФлексТоп и Баумакол ФлексТрас 

медио. В резултат на техните специални 
добавки, те осигуряват на лепилното легло 
необходимата гъвкавост, за да могат плоч-
ките да се залепват безопасно, дори върху 
критични основи. Баумит разшири своята 
линия лепила за плочки с два нови първоклас-
ни продукта. Баумакол ФлексТрийм и Баума-
кол ФлексУни Гел. Баумакол ФлексТрийм е 
първокласното лепило за високо взискателни 
основи. С клас на еластичност S2 е идеално 
подходящо за тънки, широкоформатни и мно-
го слабоабсорбиращи фини каменни плочи.
Баумакол ФлексУни Гел се полага изключи-
телно лесно и дава сигурност на покритието 
при температури до 35°С.

Баумакол ФлексТрийм
Баумакол ФлексТрийм е най-доброто, 
най-здравото и надеждно лепило, което 
можете да си представите. Никоя плочка 
не е твърде голяма, нито една основа не 
е твърде сложна. Изключително гъвкаво, 
за вътре и отвън и за всички видове 
плочки. Категоризирано като C2TE S2 
- Баумакол ФлексТрийм дава на всички 
професионалисти сигурността на 
перфектния проект без компромиси.

ПРЕМИУМ ЛЕПИЛА

Баумакол ФлексСпийд
Бързосвързващо високое-
ластично лепило за тън-
кослойно лепене.

   Бързосвързващо
    Високоеластично (S1)
    Готово за фугиране 

 след 3 часа

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

Баумакол ФлексТоп
Високоеластично 
тънкослойно лепило. 

   Високоеластично (S1)
   За слабопопиващи 
основи и покрития

   За подово отопление

Баумакол ФлексМрамор медио
Бяло, високоеластично 
среднослойно лепило. 

   За мрамор и порьозни 
камъни без поява на петна

   За гранитогрес и 
стъклокерамика

   За тераси, балкони и 
басейни

Баумакол ФлексУни Гел
Баумакол ФлексУни Гел представлява 
новия стандарт в полагането на 
плочки. Той е по-лесен и по-гъвкав 
при нанасяне, можете да адаптирате 
консистенцията към вашите нужди, от 
лепкава през кремообразна до течна 
без да загубите от адхезията. Баумакол 
ФлексУни Гел изсъхва бързо, подходящо 
е за попиващи и непопиващи облицовки 
и може да се използва вътре и отвън. 
Веднъж изпробвали го, вие не ще 
посегнете към друго лепило. 
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  Бързо полагане
  Сигурна защита
  Голям избор на цветове

Бързо и лесно
Баумакол Премиум фугираща смес 
представлява бързото и универсално
решение за всички видове плочки и основи. 
Тя е особено еластична и водоплътна. 
Високата устойчивост срещу замръзване, 
замърсяване и плесени позволява 
безпроблемно полагане и вътре, и вън. Широки фуги

Новата Баумакол XL фугираща смес е спе-
циално създадена за широчини на фугата 
до 15 mm. Също така е идеална за външни 
зони като тераси или балкони поради нама-
ления риск от ефлоресценция.

Сигурни и еластични
За трайноеластично затваряне на разшири-
телни и присъединителни фуги в интериора 
и екстериора еднокомпонентният Баумакол 
Силикон е правилният избор.

Баумакол Силикон уплътнява добре, 
устойчив е на UV лъчение и на атмосферни 
влияния и е резистентен към бактерии и 
гъбички. Той е подходящ най-вече за затва-
ряне на разширителни фуги на керамични 
покрития в интериора и екстериора, както 
и за затваряне на фуги между плочки и други 
елементи-например вани, рамки на врати и 
др. Баумакол Премиум фугираща смес и Ба-

Плътни и гъвкави

Баумакол Фуга и Силикон
При полагането на плочки на фугирането е отредена особено важна функция. 

Фугиращата смес свързва отделните компоненти и едновременно с това защитава от 
проникване на влага. Освен това тя се грижи за естетиката на керамичните покрития.

Баумакол XL фугираща смес 
запълва фуги лесно, бързо и 
сигурно, без значение колко са широ-
ки. Идеално се комбинира с Баума-
кол лепила и силикони. Баумакол XL 
фугираща смес е гъвкава, високо-
устойчива на замръзване и ефло-
ресценция и също 
така подходяща 
за използване на 
открито. Предлага 
се в 6 цвята.

БАУМАКОЛ XL ФУГИРАЩА СМЕС

умакол Силикон се предлагат в 24 модерни 
цвята и един прозрачен и така удовлетворя-
ват разнообразните изисквания на
дизайнерите.

Изчислете количеството фуга онлайн
Искате ли да знаете колко да купите от 
фугиращата смес? Само с няколко щрак-
вания ще получите количеството, което Ви е 
необходимо. Влезте в интернет страницата ни 
www.baumit.com, идете в Услуги и изберете 
Калкулатор за фуги.
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* Баумакол XL фугираща смес се предлага само в тези цветове.

NATURAL LINE

white (бял) jasmin (жасмин) * bahama (бахама) * manhattan (манхатън) * pale olive (светла маслина) irish sand (ирландски пясък)

VINTAGE LINE

bermuda (бермуда) ice blue (ледено синьо) lavender (лавандула) spring rose (пролетна роза) antique pink (антично розово) terracotta (теракота)

COUNTRY LINE

rubin (рубин) dark brown (тъмнокафяво) brown (кафяво) light brown (светлокафяво) miel (миел) camel (камел) *

URBAN LINE

grey (сив) * silk grey (коприненосив) cement grey (циментовосив)* taupe (таупе) anthracite (антрацит) carbon (карбон)
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РАПИДО - БЪРЗО И ТВЪРДО Стр. 31

Търсите бързо решение, което да бъде и дълготрайно? Баумит
Рапидо 1 е Вашият продукт. Тъй като за създаването на
продукта е използвана спестяваща времето технология, подът
е готов след 24 часа за полагане на последващо покритие. И
нещо повече - благодарение на високата крайна якост тази
замазка е готова да поема високи натоварвания.

НИВЕЛО - ГЛАДКО И РАВНО Стр. 30

Ако трябва да се подравнят стари подове, върху които ще се
правят нови настилки, ще Ви бъде необходима саморазливна
нивелираща шпакловка. Препоръчваме Ви Баумит Нивело,
която ще подравни пода равномерно и ще му придаде
необходимата гладкост.

Здрави и бързи основи

Перфектната нивелирана повърхност. Баумит Нивелиращи смеси и замазки са доброто и
лесно решение за всички видове подове, били те в ново или възстановително строителство,

плаващи или свързани. Те са подходящи за подово отопление без никакви добавки и се
отличават с голяма дълготрайност.

Подове
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СОЛИДО – ЗДРАВИ И УСТОЙЧИВИ Стр. 33АЛФА – САМОРАЗЛИВНА И БЕЗФУГОВА Стр. 32

Баумит Алфа 2000 е особено подходяща както за големи
площи, така и за подово отопление. Благодарение на
специалната си рецептура саморазливната замазка обгръща
добре тръбите на подовото отопление, с което загубата на
топлина е сведена до минимум.

Баумит Солидо Е160 и Солидо Е225 са представители на
класическите заводски приготвени замазки. Те се произвеж-
дат с високо качество и са предназначени за обичайните
изисквания. Ако Ви трябва замазка с още по-голяма якост,
тогава трябва да вземете Солидо Е300. Замазките на Баумит
се отличават с устойчивост и изпитана якост и поради това са
подходящи за полагане във външни условия.

■ Лесни за преработка
■ Бързо стават готови за последващи покрития
■ Спестяват място на работната площадка
■ Подходящи за подово отопление без добавки
■ Подходящи за външно приложение
■ За повишени изисквания
■ Сигурни и здрави

ПО
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и за изравняване на попиващата способ-
ност на основата при силнопопиващи осно-
ви, като напр. калциево-сулфатни замазки,
бетонови настилки и др.

  Саморазливни
  Без съсъхване
  Подходящи за подово отопление

Нивелиращи смеси 
Нивелиращите смеси са подходящи не само
за изравняване на основата при доста
големи разлики в нивата, но и най-общо са
незаменими тогава, когато се полагат плоч-
ки в XXL формат или се налага да имате пер-
фектно изравнен под, когато Ви предстои
полагане на PVC настилки или линолеум. 

Баумит Нивело
Нивелиращите смеси на Баумит са
верният избор. Предлагат се във вид на
циментосвързани (напр. Нивело 30) или на
калциево-сулфатна основа (напр. Нивело
Куатро). Отличават се с добри якостни
показатели, бързо и лесно полагане и
са подходящи за подово отопление. За
изравняване на попиващата способност
на основата и подобряване на сцеплението
се прилагат грундовете Баумит Грунд или
при непопиващи основи - Баумит
СуперПраймер.  

Баумит Нивело Куатро
Нивело Куатро е саморазливна нивелираща
смес на калциево-сулфатна основа, която
не съсъхва и е подходяща за вътрешно
приложение, за дебелини от 1 - 20 mm.

Може да бъде положена преди направата на
настилки от всякакъв вид. Също така е
подходяща за подово отопление.

Баумит Нивело 30
Баумит Нивело 30 е саморазливна,
циментосвързана, нечувствителна към
влага нивелираща смес. Тя е подходяща
за полагане в дебелини от 1 - 30 mm в
интериора. Може да се прилага при подови
настилки от всякакъв вид, включително
върху подово отопление.

Баумит Грунд
Баумит Грунд е готов за употреба, високока-
чествен, на основа изкуствени смоли грунд,
който служи за подобряване на сцеплението

Гладко и равно

Баумит Нивело
Нивелиращите смеси са оптималното решение там, където подовете трябва да бъдат

изравнени. Освен с лесната си преработка те постигат перфектната основа за 
полагане на керамични или други покрития.
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■   Може да се ходи: след 18 часа
■   Възможност за натоварване:
 след 24 часа
■   Възможност за пускане на подово
 отопление: след 24 часа
■   Време, в което трябва да се пази:
 24 часа

Баумит Рапидо 
Когато „силното“ не е достатъчно силно и
„бързото“ не е достатъчно бързо, Вие се 
нуждаете от Баумит Рапидо - шампионът 
по скорост сред всички Баумит замазки. 
Благодарение на иновативната технология 
за спестяване на време на Баумит, Рапидо 
са готови за полагане на подови настилки в 
рамките на 24 часа (Баумит Рапидо 1).   

Баумит Рапидо 1
Тъй като има висока крайна якост 
Баумит Рапидо 1 е подходяща за 
високи натоварвания. Баумит Рапидо 
1 е подходяща за подово отопление без 
добавки. С нея могат да се изпълнят 
плаващи или свързани замазки.

  Готова за последващи покрития
 след 24 часа

  За високи натоварвания
  Подходяща за подово отопление 
без добавки

Бързо и твърдо

Баумит Рапидо
Независимо дали се отнася за ново или възстановително строителство замазките на

Баумит са подходящи за направа на дълготрайни и красиви подове. Изборът на подходяща 
замазка е в зависимост от предназначението, натоварването и подовите покрития.
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  Самонивелираща се
  За бързо полагане върху 
големи площи

  Без добавки за подово 
отопление

Баумит Алфа се отличава с висока скорост 
на полагане. Налети големи площи със 
замазката могат да бъдат завършени бързо 
с помощта само на тръбна лата.

Алфа 2000 – здрава
За високи изисквания Баумит Алфа
2000 предлага сигурното решение. Тя е
създадена на калциево-сулфатна основа и

може да бъде полагана като плаваща или
свързана замазка, като същевременно с
това с нея може да се покрие за единица
време много голяма площ.

■  Може да се ходи: след 24 часа
■  Натоварване: след 5 дни
■  Възможност за пускане на подово
 отопление: след 3 дни

Саморазливна и безфугова

Баумит Алфа
Благодарение на превъзходните си саморазливни свойства замазката Баумит Алфа 

обгръща перфектно тръбите на подовото отопление. Така топлината от отоплителните 
тръби се пренася оптимално през замазката към подовата повърхност и загубите са 

сведени до минимум.
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  Лесна за полагане
  За вътрешно и външно 
приложение

  Без добавка подходяща и за 
подово отопление

Баумит Солидо Е160 – здрава  
Баумит Солидо Е160 е заводски приготвена
циментова смес за полагане на плаващи
или свързани подравнителни замазки. Тя е
с клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813. Удобната
опаковка я прави особено подходяща за
ремонтни работи в дома и навън.

Баумит Солидо Е225
Изпитаната Баумит Солидо Е225
(CT-C20-F5) е подходяща за всички обичай-
ни приложения - за полагане като плаваща
или свързана замазка. Без допълнителни
добавки тя може да се преработва и при на-
личие на подово отопление или да се полага
при външни условия.

Баумит Солидо 300 – най-здрава 
Баумит Солидо 300 (CT-C30-F6) е подходяща
за по-високи изисквания към якостта
на замазката. Подходяща е за направа
на плаващи или свързани замазки. Без
допълнителни добавки също е приложима и
при подово отопление. Предлага се само в
силози.

■  Може да се ходи: след 3 дни
■  Натоварване: след 21 дни
■  Възможност за включване на подово
 отопление: 14 дни
■  Трябва да се пази: 14 дни

Здрава и устойчива

Баумит Солидо
Баумит Солидо са представители на класическите заводски приготвени замазки. 

Те се произвеждат с високо качество, като се отличават и с оптимално съотношение 
между цена и качество. Замазките на Баумит показват силните си страни при 

по-високи натоварвания.
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БЕТОН  Стр. 38

Баумит Бетон представлява универсална суха смес, която е 
особено подходяща за малки ремонтни работи вкъщи или в 
градината. При спазване на технологичните изисквания на раз-
бъркване и полагане, якостта на натиск на свързалия разтвор 
след 28-ия ден е минимум 20 N/mm2. Зърнометрията е 8 mm.

MM – ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ Стр. 36

Зидарските разтвори се използват за направа на зидове от 
тухли. Те затварят фугите между градивните тела, изравняват 
разликите във височината им и разпределят натоварването.
Правилното им приложение предотвратява появата на
пукнатини в зидарията.

Експертът на външните пространства

Многообразни. Красиви. Дълготрайни. Програмата за конструкция и градина на Баумит
предлага професионални и лесни за прилагане продукти, които са подходящи за оформление
на градини, паркове и външни пространства. Само добавете вода и разбъркайте. Мечтите Ви

могат да станат реалност.

Конструкция и градина
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ГАЛА – ГРАДИНИ И ЛАНДШАФТ Стр. 40

Програмата ни за градини и ландшафт включва три продукта 
- лепило за плочи от естествен камък и бетон ГалаБонд, 
дренажен разтвор като легло на настилки от павета и плочи 
Гала Дрейн и фугираща смес ГалаФуга за фугиране на бетон, 
паваж, плочи от изкуствен и естествен камък и др.

■ Спестяват време и пари
■ Получавате сигурност чрез качество
■ С идеални рецептури
■ Лесни за пренасяне и съхранение
■ Здрави и бързи
■ Винаги получавате желаното количество
■ Един и същи резултат всеки път
■ Лесни за преработка
■ Многообразие от възможности за приложение
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  Спестява време и пари
  Сигурност чрез качество
  Хомогенно смесване 

Стандартен разтвор
Разтворът за модерната зидария вече не 
може да се сравни с традиционния хоросан, 
който се смесва на ръка и все още бихте 
намерили по някои строителни обекти. Той 
се различава от хоросана и по отношение 
на основните свойства. По-голямата част от 
зидарията, която се влага в строителството 
днес е направена с фабрично смесени 
разтвори. Различните производители на 
зидарски разтвори са използвали показате-
ли от своя дългогодишен опит. Те са отчели 
условията на приложение и са оптимизира-
ли своите рецептури, така че разтворите да 
притежават необходимите свойства.

Баумит MМ 50 
Доказан класически зидарски разтвор с 
постоянно качество за всички зидарии с 
обичайните за строителството градивни 
материали. Заводски смесен обикновен 
разтвор с клас М5 за нормални статични 
изисквания.
Опаковка: силоз/торба 40 kg. 

Баумит Пума
Фабрично произведен варо-циментов 
сух разтвор, който може да се прилага 

като мазилка за ръчно нанасяне или като 
зидарски разтвор, за външно и вътрешно 
приложение. Клас като зидарски разтвор - 
М2,5 – G, съгласно EN 998-2.

Като зидарски разтвор служи за направа 
на зидарии от керамични тухли, бетонови 
блокчета и др. Дебелината на слоя за зидане 
е 1,2 cm, като разтворът се нанася по 
цялата контактна повърхност.  

За индивидуални потребности

Баумит Зидарски разтвори
Зидарският разтвор е строителен материал, който се състои от свързващи вещества 

(например вар и/или цимент), пълнители с размер на зърната до максимум 4 mm и понякога 
добавки, както и прибавена вода. Той се втвърдява чрез протичащи химични реакции в 

свързващите вещества. Предлага се в различни якости на натиск.
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Тънкослойни разтвори
Тънкослойните разтвори за зидария се 
използват при блокчета с много добра гео-
метрия. Като цяло зидарският разтвор има 
по-малка якост от тухлите или зидарските 
блокчета, така че зидария, иззидана по тън-
кослойния метод има значително по-голяма 
якост, в сравнение с конвенционалните 
тухлени зидарии, изградени с дебелослоен 
разтвор. В сравнение с дебелослойния 
разтвор, зидарията направена с тънкосло-
ен разтвор се нуждае от много по-малко 
количество от него. Разходите за смесване, 
транспортиране и приложение съответно са 
значително по-ниски. 

НАШИЯТ СЪВЕТ

Клинкер
Зидането на облицовъчни тухли винаги 
е свързано в един процес с оформле-
нието на фугите между градивните тела. 
Ако се изискват фуги по фасадата това 
може да се постигне например със стар 
маркуч за вода, така че фугата отвън да 
е уплътнена и равна.

Баумит Клинкер
Баумит Клинкер съдържа добавки, 
ограничаващи изсоляванията, така 
че фугите на видимата зидария да 
останат чисти. Разтворът е фабрично 
смесен от клас М5 за нормални 
статични изисквания. Баумит Клинкер е 
специално разработен за производство 
на видима зидария.
Зърнометрия: 2 mm. 
Опаковка: 25 kg торба.

Баумит ПланоФикс
Баумит ПланоФикс представлява мразо-
устойчиво и устойчиво на атмосферни 
влияния тънкослойно лепило за газобетон и 
керамични тухли с хоризонтални кухини от 
клас М5 Т, което е много лесно за приложе-
ние. Баумит ПланоФикс съдържа добавки 
срещу бързо пресъхване и напукване 
(не прегаря) и се отличава с много добро 
сцепление към газобетонните блокчета. Ко-
рекцията на вече иззидани блокчета може 
да стане много лесно. Разтворът създава 
предпоставка за последващо полагане 
върху стената на тънкослойни мазилки.
Опаковка: 25 kg торба.
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  Здрав и солиден
  Заводски приготвен
  Дълготраен и сигурен

Баумит Бетон 
Заводски приготвен сух бетон с клас
на якост C16 / 20 за всички бетонови 
работи в дома и градината (напр. основи,
блокчета за подова настилка, стъпала, 
прозоречни прегради, градински стени, 
фундаменти и др.). 
Максимална зърнометрия: 8 mm.

■ Лесен за доставка. Купувате в удобно за 
Вас време.

■ Лесен за пренасяне. Удобни разфасовки 
от 25 kg.

■ Лесен за планиране на работата. 
Работите когато имате време и желание.

■ Лесен за миксиране. Не се изисква 
специален опит.

■ Гарантирана рецептура. Осигурява 
правилните пропорции.

■ Постоянно качество. Един и същи 
резултат всеки път.

■ Забърквате точно толкова, колкото Ви 
трябва. Винаги получавате желаното 
количества.

Красиво и здраво

Баумит Бетон
Бетоните се различават в зависимост от тяхното производство, начина на приложение и 

техните специфични свойства. Което означава, че бетонът не принадлежи само към един тип. 
Възможно е един и същи продукт да бъде причислен към различни категории.

■ Лесен за използване. Дълго отлаганите 
подобрения в дома и градината имат 
решение.

■ Лесен за съхранение. Останалите торби 
могат да бъдат използвани и в бъдеще.
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ГОТОВО РАЗБЪРКАН БЕТОН

Баумит ALL-IN Бетон
Фабрично смесен, усилен с естествени 
фибри сух бетон от клас на якост 
C16/20 за бетониране на елементи 
без статични изисквания с иновативна 
технология за саморазтваряне на 
торбите.

■ По-малко мръсотия, без отпадъци
■ Бърза преработка
■ Усилен с естествени фибри

РАЗБЪРКАЙ С ТОРБАТА
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връзки, имате нужда от правилното лепило. 
Лепилните продукти трябва да отговарят 
на различни изисквания в зависимост от 
материалите, върху които се използват. За 
естествени и бетонни плочи се нуждаете от 
лепило с висока степен на адхезия, каквото 
е среднослойното лепило върху замазка и 
бетон, което да се прилага както на закрито, 
така и на открито. За тухли лепилата Baumit 
SteinKleber могат да се използват и за бе-
зшевно залепване на системи за зидария.

Баумит ГалаБонд
Суха смес за среднослойно лепене (от
3 до 20 mm) или подреждане на плочи от

разливна способност, готов сух разтвор 
със специални добавки за редуциране на 
изсоляванията, с минимална опасност от об-
разуване на пукнатини. Разтворът е устойчив 
на луга и замръзване, издържлив е и е лесен 
за поддръжка. Баумит ГалаФуга се използва 
за фугиране на бетон, паваж от естествени 
камъни, клинкерни павета, подови плочи от
естествен и изкуствен камък, окрайчващи
камъни и паважни бордюри, за широчина на 
фугата от 5 до 30 mm.

Лепила
Силните връзки правят конструкции-
те безопасни. За да създадете трайни 

  Бърза преработка
  Мразоустойчиви
  За паважни настилки и камъни

Дълготрайни, сигурни и красиви. От хора,
които следват своите най-предпочитани
занимания, често могат да се чуят думите:
„Няма лошо време, има само неподходящи
дрехи“. Същото важи и за строителните
продукти, особено когато те са изложени
на мраз, сняг, дъжд, вятър и други влияния
на времето през цялата година. Продуктите
за градини и ландшафт на Баумит издържат
на капризите на времето и се грижат за
дълготрайността и красотата на покритията.
Така с годините нашите сухи смеси от
линията Гала стават все по-популярни за
използване в тази област и можем да кажем,
че са напипали пулса на времето. 

Фугиращи смеси
Към фугиращите смеси се предявяват 
разнообразни изисквания. Якост, изтри-
ваемост, минимално поглъщане на вода и 
минимално съсъхване - това са свойствата, 
които притежават качествените фугиращи 
смеси. Фугиращите смеси на Баумит Гала 
отговарят на действащите европейски 
стандарти.

Баумит ГалаФуга  
Баумит ГалаФуга е обогатен, с висока

Баумит Градина и околно пространство

Баумит ГАЛА
През последните години сухите смеси стават все по-популярни за използване при 

проектиране на ландшафта. Широката гама от градински продукти на Баумит са винаги в 
ритъма на живота.
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ПАВИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕестествен камък или бетон с различна
форма и дебелина върху бетонови основи, 
замазки или ГалаДрейн. За безфугово
лепене на камъни, само за хоризонтално
приложение.

Дренажен слой за паваж
За настилка по мярка. Като с други тухли 
и камъни, които са предразположени към 
ефлоресценция, клинкерните блокчета из-
глеждат по-добре, ако се полагат върху под-
ходяща основа. Тя трябва да предотвратява 
преовлажняването на леглата с разтвор. 
Така камъните ще имат удобно и сухо легло. 
И този път Баумит има решение.

Баумит ГалаДрейн 
Водопропусклив разтвор клас C 16/20, 
предназначен за легло за полагане на 
настилка от камъни или плочи върху подхо-
дяща основа в интериора и екстериора. 
Използва се и за поставяне на
пътни бордюри. 

Полагане на настилка
За дебелина на леглото до 
6 cm, натиснете с ръка 
блокчето или плочата 
в леглото на разтвора 
докато достигнат желаната 
височина. Ако леглото е 
по-дебело, използвайте 
подходящо компресиращо 
оборудване.

Полагане на плочите
За да се гарантира, че 
плочите са правилно 
положени и свързани чрез 
триене в леглото нанесете 
подходящо лепило (напр. 
Баумит ГалаБонд за Баумит 
ГалаДрейн) по цялата 
долна страна на плочата, с 
дебелина най-малко 5 mm.
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Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

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
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