Баумит
Визуално реновиране

Нов блясък
за старите
фасади

■ Бързо, лесно, дълготрайно
■ 3 пътя към успеха
■ 888 възможности за творчество

Идеи с бъдеще.

Визуално
реновиране

Нов блясък за старите фасади

Лесно, бързо, дълготрайно
За всяка сграда фасадата е не само украшение, но и защита. Като такава, тя е подложена
ежедневно на множество въздействия на околната среда, които с течение на времето
оставят следи върху нея. Има много причини, които могат да намалят първоначалния блясък
на фасадата и да застрашат нейната функция - от избледняването на цвета, вследствие на
слънчевото греене, до дълбоките пукнатини или заразяването ѝ с водорасли и гъбички.
Често, хвърляйки поглед върху изхабената от времето фасада, собствениците говорят, че
„трябва да се взема предвид предимно ценността на сградата отвътре“. Така, погрешно
смятайки, че разходите на труд и материали за обновяването на фасадата са прекалено
високи, те отлагат във времето реновирането ѝ. Баумит разпозна тези проблеми и
разработи 3 лесни, бързи и изгодни възможности, които позволяват всяка фасада да може
да възвърне предишния си блясък. Все едно дали фасадата е монолитна, дали се касае за
леки замърсявания или дълбоки пукнатини, Баумит може да Ви предложи за всеки проблем
оптималното решение.

Какво трябва да направите най-напред
За да прецените кой метод на саниране е подходящ за Вас, трябва да направите точен
анализ и съответно да третирате предварително основата. Повърхността трябва винаги
да бъде суха, обезпрашена и здрава, а несвързалите частици трябва да бъдат отстранени.
Кредиращи и силнопопиващи основи трябва да бъдат обработени с Баумит Дълбочинен грунд.
Фасади, нападнати от гъбички и водорасли, могат да бъдат отстранени с помощта на Баумит
ФунгоСтоп.
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Три пътя към целта
Ако фасадата е само избледняла или леко замърсена, реновирането става бързо.
Два слоя фасадна боя Баумит Колор стигат, за да получите страхотен резултат.
Ако пукнатините са малки (под 0,5 мм), това също не би трябвало да Ви попречи.
Тогава фасадата Ви се нуждае от един слой грунд Баумит ФилПраймер, за да
бъдат изгладени пукнатините. След това полагате боя на два слоя и резултатът е
перфектен. За по-големи пукнатини и наранявания на стената, Баумит предлага
още две лесни и бързи решения.

Баумит Life.
888 възможности за творчество
Искате да придадете нов модерен изглед на Вашата фасада? Или искате просто
да възвърнете блясъка на оригиналния ѝ вид? Няма проблеми! Системата от
цветове Life на Баумит е понастоящем най-актуалната и голяма система от цветове
за фасада. Дългогодишното проучване за модата в цветовете и развитието на
продуктите доведоха създаването на тази изключителна колекция. Баумит Life
издига нивото на фасадния дизайн, така че безпрепятствено да осъществите
Вашите творчески идеи!
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Визуално
реновиране

Стъпка по стъпка към
мечтаната фасада
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Решение 1 – без пукнатини

ЗАМЪРСЕНА ФАСАДА
БЕЗ ПОВРЕДИ

1. стъпка

2. стъпка

1. НАНАСЯНЕ НА ПЪРВИ
СЛОЙ ФАСАДНА БОЯ
БАУМИТ КОЛОР

2. НАНАСЯНЕ НА ВТОРИ
СЛОЙ ФАСАДНА БОЯ
БАУМИТ КОЛОР

НанопорКолор, СтарКолор или
ПюрКолор

Вашата фасада вече е на възраст и това ѝ личи. Тя е мръсна или избеляла, но иначе
не показва никакви дефекти. Перфектно! В този случай ще Ви е достатъчна първата
възможност, за да възвърнете стария ѝ блясък. Просто нанесете два слоя от найвисококачествените бои на Баумит. Можете да избирате според нуждите си между
самопочистващата се НанопорКолор, силно водоотблъскващата Баумит СтарКолор или
подходящата за всички основи Баумит ПюрКолор, както и от останалите фасадни бои
на Баумит.

Баумит НанопорКолор
Баумит НанопорКолор е готова за полагане високоустойчива на атмосферни влияния и
с ниска склонност към замърсяване минерална фасадна боя на основа калиево водно
стъкло за външна употреба. Благодарение на самопочистващата си функция с помощта на
фотокатализата Баумит НанопорКолор защитава стената от всякакви замърсявания. Баумит
НанопорКолор е подходяща за приложение върху нови и стари минерални и органични основи
като мазилки, шпакловки и бетон. Също така е приложима за реновиране и пребоядисване на
интегрирани топлоизолационни системи.
■ Самопочистваща се
■ С фотокатализа
■ Ново лице за фасадата

Баумит СтарКолор
Баумит СтарКолор е висококачествена, готова за употреба силиконова фасадна боя с
висока покривна способност и отлични свойства при полагане. Баумит СтарКолор е със
силно водоотблъскващ ефект и може да се препоръчва за областта на цокъла. Има отлична
паропропускливост и е устойчива на атмосферни влияния.
■ Водоотблъскваща
■ С ниска склонност към замърсяване
■ Активно дишаща
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Решение 2 – Пукнатини <0,5 мм

ФАСАДА С ПУКНАТИНИ
ПО-МАЛКИ ОТ 0,5 мм

1. стъпка

2. стъпка

Нанасяне на
Баумит

2 слоя Баумит Колор

ФилПраймер

НанопорКолор, СтарКолор или
ПюрКолор

Времето е оставило следи по Вашата фасада и освен избледнелия цвят забелязвате
и първите микропукнатини. В този случай трябва да действате бързо и да не умувате
много, защото малките пукнатини пропускат вода, която впоследствие замръзва през
зимата и може да предизвика много по-големи щети. Но и за този проблем Баумит е
намерил бързо решение. За пукнатини по-малки от 0,5 мм е необходимо най-напред да
грундирате с Баумит ФилПраймер, който ще затвори микропукнатините и след това да
нанесете два слоя Баумит Колор.

Баумит ПюрКолор
Баумит ПюрКолор е готова за полагане органично
свързана боя за външно приложение. Баумит ПюрКолор
е силно водоотблъскваща, паропропусклива и устойчива
на атмосферни влияния. Освен това се измива добре и се
полага лесно. Баумит ПюрКолор е подходяща за нанасяне
върху минерални основи, шпакловки и бетон.
■ Възможност за оцветяване в интензивни цветове
■ Еластична
■ Измива се добре

Баумит ФилПраймер
Баумит ФилПраймер е готов за полагане, запълващ
пукнатини, универсален грунд за вътре и вън. Запълва
пукнатини в основата до 0,5 мм. Без разтворители.
■ Запълващ пукнатини
■ Усилен с фибри
■ Без разтворители

Баумит
Фасадни
бои
Ако искате да възвърнете
блясъка на Вашата фасада
или да ѝ придадете
съвсем нов облик,
Вашият правилен избор
са фасадните бои на
Баумит. Всички видове
Баумит Колор са готови за
полагане в желания от Вас
цвят. За да гарантираме
това, създадохме за Вас
системата от цветове Life.
Със своите 888 цвята
Баумит Life предизвиква
творческото Ви
вдъхновение.
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Визуално
реновиране

Стъпка по стъпка към
мечтаната фасада
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Решение 3а – Пукнатини >0,5 мм

ФАСАДА С ПУКНАТИНИ
ПО-ГОЛЕМИ ОТ 0,5 мм

1. стъпка

2. стъпка

3. стъпка

НАНАСЯНЕ НА
БАУМИТ

УСИЛВАНЕ С
БАУМИТ

2 СЛОЯ
ФАСАДНА БОЯ

МултиУайт

СтарТекс

НапорорКолор, СтарКолор
или ПюрКолор

Заедно с първите белези на остаряването на Вашата фасада сте забелязали и големи
пукнатини, които се виждат с просто око? Вашата намеса е неотложна. Защото колкото
е по-голяма пукнатината, толкова повече вода може да проникне през нея и да повреди
трайно стената. В този случай, за да стане като нова, фасадата Ви се нуждае от посериозно третиране. На помощ идва Баумит МултиУайт. Този продукт е идеален за
получаване на армиран слой чрез интегриране в него на стъклотекстилна мрежа Баумит
СтарТекс по цялата повърхност, а иновативната му формула го прави еластичен и силно
водоотблъскващ. Баумит МултиУайт е бял на цвят и може лесно да бъде структуриран.
Така ще получите перфектната основа за полагане на фасадни бои Баумит Колор. С два
слоя боя ще постигнете идеалната повърхност и фасадата Ви ще грейне като нова.

Баумит МултиУайт
Баумит МултиУайт е бяла еластична смес специално за оптическо реновиране на фасадни
повърхности - топлоизолационни системи или минерални мазилки. Намира приложение като
свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена
структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на
слой с дебелина от 3 до 5 мм. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ и
нанасяне върху нея направо без грунд на два слоя Баумит Колор.
■ Бяла
■ Водоотблъскваща
■ Загладена или с пердашена структура

Баумит СтарТекс
Баумит СтарТекс е алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при
големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения.
■ Трайноеластична
■ Алкалоустойчива
■ Влага се лесно
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Решение 3б – Пукнатини >0,5 мм

ФАСАДА С ПУКНАТИНИ
ПО-ГОЛЕМИ ОТ 0,5 мм

1. стъпка

2. стъпка

3. стъпка

НАНАСЯНЕ НА
БАУМИТ

УСИЛВАНЕ С
БАУМИТ

НАНАСЯНЕ НА БАУМИТ
ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

СтарКонтакт бял
или МултиУайт

СтарТекс

НанопорТоп, СиликонТоп,
ГранопорТоп или СиликатТоп

Искате най-доброто за Вашата фасада и дълги години да нямате никакви грижи
повече по отношение на избледняване на цвета, натрупване на мръсотия или
образуване на пукнатини? Няма проблем. Армирайте Вашата фасада със слой от
Баумит МултиУайт или СтарКонтакт бял, в който е интегрирана стъклотекстилна
мрежа Баумит СтарТекс. После, върху загладената повърхност на армирания слой
може да положите висококачествените пастообразни външни мазилки на Баумит НанопорТоп или СиликонТоп.

Баумит НанопорТоп
Баумит НанопорТоп е самопочистваща се, с ниска склонност
към замърсяване, готова за полагане пастообразна мазилка
като крайно покритие. Технологията Баумит фотокат
предпазва мазилката от замърсяване. Баумит НанопорТоп е
минерална и силно паропропусклива.
■ Самопочистваща се
■ С фотокатализатор
■ Дълготрайна красота

Баумит СиликонТоп
Баумит СиликонТоп е готова за полагане пастообразна
мазилка като крайно покритие на основа силиконови смоли
за външно приложение. С отлична паропропускливост и
силно водоотблъскване, с универсално приложение.
■ Готова за полагане
■ С отлична паропропускливост
■ Силно водоотблъскваща

Баумит
Фасадни
мазилки
Имате възможност да
дадете висококачествено
решение за Вашия
проект за реновиране на
фасада, ако вложите като
крайно покритие Баумит
Топ - пастообразните
мазилки на Баумит. Тези
изключително устойчиви
крайни покрития
увеличават многократно
сигурността и защитата
на Вашата фасада. Освен
чисто защитна функция,
Баумит Топ притежават
още много предимства.
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Визуално
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Стъпка по стъпка към
мечтаната фасада

Баумит ГранопорТоп
Баумит ГранопорТоп е готова за полагане пастообразна мазилка като крайно покритие
на основа изкуствени (акрилатни) смоли за външно приложение. Баумит ГранопорТоп е
паропропусклива и водоотблъскваща.
■ Готова да полагане
■ С брилянтно оцветяване
■ Водоотблъскваща

Баумит СиликатТоп
Баумит СиликатТоп е минерална, пастообразна мазилка на силикатна основа като крайно
покритие за външно приложение. Силно паропропусклива.
■ Минерална
■ Силно паропропусклива
■ Естествена

Баумит СтайлТоп
Готова за полагане пастообразна мазилка като крайно покритие на основа изкуствени
смоли. За външно приложение и декоративно оформление на фасади. Позволява брилянтно
оцветяване и е с висока механична устойчивост.
■ Готова за полагане
■ С брилянтни цветове
■ С висока механична устойчивост

Баумит МозаикТоп
Готова за полагане мазилка от цветни камъчета на чисто акрилна основа за външно
приложение, специално за цокъла или участъци по фасадата, по които пръска вода. Силно
водоотблъскваща и устойчива на механични въздействия.
■ Готова за полагане
■ Силно водоотблъскваща
■ За участъци, по които пръска вода и за цокъла

Баумит КреативТоп
Готова за полагане моделираща се пастообразна мазилка на основа силиконови смоли за
външно приложение и творческо оформление на фасадата
■ Готова за полагане
■ С висока устойчивост
■ Възможност за творческо моделиране
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Стъпка по стъпка към мечтаната фасада
Стъпка по стъпка Вашата фасада възвръща първоначалния си блясък или засиява с ново лице. Лесно и дълготрайно!

1
Анализ на фасадната повърхност.

3
Влагане на Баумит СтарТекс за усилване на основата.

5
Решение 3а: Нанасяне на Баумит фасадна боя.

2
Предварително третиране на фасадата (при необходимост) с
подходящ фунгицид (напр. Баумит ФунгоСтоп) или с Баумит
Дълбочинен грунд (при силнопопиващи или ронещи се основи).

4
Решение 3а: Структуриране на Баумит МултиУайт.
Решение 3б: Заглаждане на Баумит МултиУайт.

6
Решение 3б: Нанасяне на фасадна мазилка.
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Визуално
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Баумит сервиз

Баумит е винаги на разположение
Когато имате въпроси, Баумит е Вашият партньор. Защото „Идеи с бъдеще“ означава и обслужване
с мисъл за бъдещето, така че лесно да намерите подкрепата, от която имате нужда.

1. baumit.com
На baumit.com можете да откриете огромно количество информация само с едно кликване.
Подробна информация, технически карти, Colordesigner (оцветяване на фасади), търсачка
на цветове, поръчка на цветни мостри и множество други услуги ще са Ви от полза, за да
стигнете до необходимата Ви информация.

2. Компетентни консултации
Баумит Ви предлага пакет от услуги във всички области на строителството. На Ваше
разположение са нашите технически консултанти, които ще Ви посъветват за оптимален
избор на материали.

3. Помощ на строителната площадка
Когато имате специални изисквания, Баумит може да Ви се притече на помощ и на строителната
площадка. Нашите консултанти разрешават въпроси и проблеми директно на обекта.

4. Допълнителни услуги от Баумит
■
■
■
■
■

Пресмятане на коефициента за топлопреминаване U
Предложение за най-доброто възможно реновиране
Оригинална мостра от мазилка или боя в кофа
Мостра от мазилка или боя върху мострено табло
Семинари по теория и практика за професионалисти

Баумит Taste of Life: най-доброто от най-добрите!
Life. Colored by Baumit: един цветен свят толкова богат, колкото са цветовете на дъгата! 888 цвята са на Ваше разположение. От тях
88 красиви цветове са подбрани в каталога Taste of Life, така че да могат да се комбинират лесно. Лесно можете да разпознаете
в 20-те комбинации на този каталог своята индивидуалност и да я претворите върху своята фасада. Животът, оцветен от Баумит!
бял 0018

бял 0019

0032

0034

0036

0038

0182

0184

0186

0188

0202

0204

0206

0208

0214

0216

0217

0219

0294

0296

0297

0298

0342

0344

0346

0348

0393

0395

0397

0399

0562

0564

0566

0568

0602

0604

0607

0609

0703

0705

0707

0709

0772

0774

0776

0778

0833

0835

0837

0839

0874

0876

0877

0879

0923

0924

0926

0927

1034

1036

1038

1113

1115

1117

1039

5. Светове с цветовете на Баумит
Безкраен избор:
Баумит Life: 888 цвята. При Баумит няма няма!
Баумит Taste of Life: Най-красивите 88 цвята и перфектните комбинации с тях.
Баумит MosaikLife: Структури и мозаични мазилки - оформлението не означава само цвят!
Баумит DesignLife: Металик, Лазур и Блясък - сложете и акценти!

6. Мостри на всички цветни продукти
Поръчайте мостра на цвят Баумит и пробвайте как ще стои директно върху фасадата.
Мострите ще дойдат при Вас в малки кофички. При ново строителство на помощ идват
мострите в цвят върху мострени табла.

7. Предложения за цветен дизайн
Изпратете ни снимка на Вашата фасада и ще получите 3 цветни предложения от нас.

8. Баумит цветен каталог Life
Цветовият каталог на Баумит обединява най-красивите нюанси на цветове за фасада. Той
е така подреден, че можете директно да сравнявате цветовете, да ги „поставите“ върху
фасадата или върху чертежа. Открийте удобството на трите различни каталога, които ще
направят живота Ви по-лесен и по-цветен. Професионалистите или частните инвеститори ще
изпитат сладостта и мъката от богатия избор. В Taste of Life ще откриете лесно комбинацията,
която е точно за Вас и отговаря на вашия натюрел.

1119

1132

1134

1136

1138

0452

0482

0522

0622

0682

0722

0992

1122

Баумит мазилки: силата на повърхността
Изключително здрави и многообразни. Мазилките и мозайките на Баумит Ви гарантират разнообразни решения, с които
фасадата заживява нов живот. Те съчетават важни строително-физични свойства със силата на оптическото въздействие.

Мозаични мазилки
M302

M306

M307

M308

M309

M319

M321

M326

M329

M334
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Баумит
система Стар
Как ще спестите време и пари с найдобрата топлоизолационна система?
Баумит Стар – топлоизолация без компромиси
Една топлоизолационна система спестява не само разходи за енергия, но и допринася
едновременно за намаление на емисиите от CO2 и така пази околната среда. Баумит
система Стар е перфектното решение за всички, за които качеството на Баумит и
дълготрайността на топлоизолационната система са от особено значение.

Баумит Стар - комфорт и сигурност
Баумит СтарКонтакт бял представлява ново поколение лепилна и шпакловъчна смес. Той образува добра връзка с последващото
покритие - Баумит пастообразни мазилки, затова преди полагането им не е необходимо грундиране. Така Вие намалявате разходите
по полагането на топлоизолационната система и спестявате време и всичко това благодарение на най-добрата топлоизолационна
система от Баумит.
Новите цветове Life на Баумит позволяват фасадата Ви да придобие оригинален и стилен външен вид. Баумит система Стар е
истинска звезда сред топлоизолационните системи на Баумит.

Баумит Стар:

Издадено 02/2016

■
■
■
■

Дълготрайна, сигурна и изключително устойчива
Оригинална Баумит система с най-високо качество
Бяла лепилна и шпакловъчна смес
Без необходимост от грундиране - спестява време и пари

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911 ■ факс: 02 92 66 918
office@baumit.bg ■ www.baumit.bg

Идеи с бъдеще.

