Баумит
Фасадни мазилки и бои

Най-високо
качество в
888 цвята

n Дълготрайни и красиви
n Устойчиви и сигурни
n Иновативни технологии
Идеи с бъдеще.

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Дълготрайна обвивка на фасадата

■ Дълготрайни & красиви
■ Устойчиви & сигурни
■ Иновативни технологии

Здравословен
живот от Баумит
Крайните покрития на Баумит
образуват своеобразен щит
срещу всякакви въздействията
на климата. Така те се грижат
не само за оптическото
въздействие на фасадата,
но и за устойчивостта на
намиращите се отдолу
топлоизолация или мазилки.

Langlebig &
Schön

ДЪЛГОТРАЙНИ &
КРАСИВИ

Stark & sicher

УСТОЙЧИВИ &
СИГУРНИ

Ярки, чисти и красиви
Крайните покрития на Баумит са доказали своите качества от десетилетия.
Те защитават фасадата от влага и механични и термични въздействия.
Като видима външна обвивка те оставят сградите да блестят години
наред със своята красота. Иначе, колкото е по-голяма зърнометрията на
мазилката, толкова по-добрe е защитена фасадата.
Дълготрайни & красиви
Пигменти с най-добро качество постигат
отлична устойчивост на цвета, като фасадата
запазва за дълго време своята свежест, въпреки вредните въздействия на UV-светлината.

Устойчиви & сигурни
ИНОВАТИВНИ
ТЕХНОЛОГИИ

Устойчива на климатични въздействия, дъжд,
вятър и температурни разлики – една фасада
трябва да издържа много. Но с Баумит крайни
покрития тя е грижливо защитена отвсякъде.

Иновативни технологии
Крайните покрития на Баумит са подходящи
и за най-високи изисквания. За всяка
интегрирана топлоизолационна система
(ИТИС) при Баумит ще можете да откриете
подходящото крайно покритие.
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Съвет на Баумит експерта
Знаете ли че, едно боядисване
може да удължи значително
дълготрайността на фасада,
която е подложена дори на
екстремни влияния на околната
среда?
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Баумит
крайни
покрития

Кой предлага отлична защита
за красиви фасади?
От 1988: 30 години Баумит

Баумит Нанопор

Погледнете нашите премиум продукти! В чест на
тридесетгодишния юбилей на марката Баумит
те могат да се получат в ексклузивни красиви
опаковки. Всички те доставят великолепие на
фасадата. Иновативният дизайн на кофата с
оптимизирана форма е доказателство, че ще
получите първокласен продукт. По-голямата основа
и по-малката дълбочина ще Ви осигурят по-лесно
боравене с продукта. Премиум продуктите на
Баумит се отличават със своя златен капак на
опаковката и осигуряват на клиента по-добри качества при преработка,
по-добра защита от атмосферни влияния и особено дълготрайни и
красиви повърхности.

Баумит Стар

Кой осигурява за фасадата блясък, чистота и красота?

Баумит Пура

Баумит НанопорТоп и НанопорКолор

Кой показва следващата стъпка при силиконовите мазилки и бои?

Баумит СтарТоп и СтарКолор

Кой ще прекрачи границата за фасадните цветни тоналности?

Баумит ПураТоп и ПураКолор
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Крайни покрития

Баумит Нанопор
Баумит Стар
Баумит Пура
Баумит Силикон
Баумит Креатив
Баумит Силикат
Баумит Гранопор
Баумит Мозаик
Баумит Ефектни

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Баумит Фасадни мазилки

Баумит
НанопорТоп

Баумит
СтарТоп

Баумит
ПураТоп

ново!
Самопочистваща се
Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Ефект на самопочистване
чрез фотокатализа
Минерални и активно дишащи
Най-висока защита от
замърсяване

Сигурна
Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Функционален ефект на
съхнене
Повишена защита срещу
водорасли и гъбички
Най-добри свойства при
преработка

Баумит
КреативТоп

ново!
Интензивна
Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Брилянтни цветове
Висока устойчивост на
механични натоварвания
Най-голям избор от цветове

Индивидуална
Макс 4 mm, Тренд 3 mm, Варио 1,5 mm,
Файн 1 mm, Перла 0,5 mm и Силк 0,2 mm

Безкрайни възможности за
оформление
Индивидуални структури
Творчески, цветни, 		
неповторими

Самопочистващи се
Устойчиви

Паропропускливи
Икономични

Богат набор цветове
За цокъла

Много структури

Стр. 8-9

Стр. 10-11

Баумит фасадни мазилки
В зависимост от изискванията бихте могли да изберете от Баумит
подходящия продукт.
Разнообразието от фасадни мазилки на Баумит може да Ви осигури
винаги правилното решение за Вашата фасада. Мазилките могат да
бъдат активнодишащи, минерални, да осигуряват отлична защита
срещу атмосферни влияния, да имат брилянтни цветове или да са със
самопочистващ ефект.
Освен това Баумит извършва индивидуално консултиране при изборa
на цветове. Нашите специалисти ще Ви окажат творческа подкрепа
и при нужда ще Ви предоставят цветно и структурно решение на
Вашата фасада.

Стр. 16-17

Стр. 14-15

Здрава защита за Вашата
фасада
Колкото е по-едра структурата, толкова по-добра е защитата на фасадата и толкова по-дълга е трайността на мазилката.
Ако изберете една 2 mm структура вместо 1,5 mm ще постигнете с
33% по-голяма дебелина на мазилката и много по-добра защита на
фасадата. Това означава повече сигурност за Вашата сграда.
Ако след определено време боядисате тази мазилка, това ще запази
нейната първоначална структура и фасадата ще остане по-дълго
време красива.

Структурата дава характер на Вашата сграда
Драскана структура 3 mm
Разход: ок. 3,6 kg/m2
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Драскана структура 2 mm
Разход: ок. 2,9 kg/m2

Драскана структура 1,5 mm
Разход: ок. 2,5 kg/m2

Влачена структура 3 mm
Разход: ок. 3,6 kg/m2

Влачена структура 2 mm
Разход: ок. 2,6 kg/m2

Фина структура 1 mm
Разход: ок. 2 kg/m2

Фасадни мазилки

Баумит
СиликатТоп

Баумит
СиликонТоп

Баумит
ГранопорТоп

Минерална

Устойчива

Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Активнодишаща
Изгодна
Доказана защита на 		
фасадата

Защитава от атмосферни
влияния
Осигурява висока защита
от влага
Издръжлива

Баумит
МозаикТоп

Изгодна

За цокъла

Драскани структури К1,5, К2, К3,
влачени структури R2, R3

Фино изгладена от малки цветни
камъчета

Устойчива на всякакви
атмосферни условия
Много добре отблъсква
водата
Лесна за преработка

Много здрава
Специално за цокъла
Цветна и креативна

Самопочистващи се
Устойчиви

Паропропускливи
Икономични

Богат набор цветове
За цокъла

Стр. 18

Стр. 12-13

Стр. 19

Стр. 20-21

Много структури

Принадена стойност за фасадните мазилки:
Дали ще изберете доброто, по-доброто или най-доброто, решавате Вие. „Добро“ означава доказано качество.
„По-добро“ е това, което ни дава повече сигурност при преработката и експлоатацията. А „най-добро“ е за найкрасивите и чисти фасади.

Добро
СиликонТоп

По-добро
Стр. 12-13

СтарТоп

Най-добро
Стр. 10-11

НанопорТоп

Стр. 8-9

ново!

Устойчива
Доказана защита от атмосферни
влияния.

Сигурна
Висока устойчивост на атмосферни
влияния и с особено ниска склонност
към замърсяване. Сигурност при
преработката.

Самопочистваща се
С нано- и фотокат ефект двойно подълго чиста и красива.

5

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Баумит Фасадни бои

Баумит
Фасадни бои

Баумит
НанопорКолор

Баумит
СтарКолор

Баумит
ПураКолор

В зависимост от основата Баумит
предлага съответните перфектни
фасадни бои. Висококачествените
минерални фасадни бои на Баумит са
особено подходящи за минералните
основи, тъй като са активнодишащи
и силно паропропускливи.

ЕХНОЛОГИЯ

СТ

Т
ЕС

ИЛ

ОК

ЗА

АП
ОК

ЛЕСНИ

ПР

РИВНО

ЕЪ
РЛ

За неминерални основи Баумит
предлага фасадни бои, които са
специално разработени да могат
да се доставят в много цветни
тоналности и са особено
КО
устойчиви на атмоВИСО О
СТВ
Е
Ч
сферни влияния.
А
К
АГАНЕ

ВИ

С

Самопочистваща се

Сигурна

Интензивна

Самопочистващ ефект с помощта
на фотокатализата
Минерална и активнодишаща
Висока защита срещу 		
замърсяване

Особено здрава
Особено сигурна
С най-добри свойства при 		
преработка

Брилянтни цветове
Устойчива на механични 		
въздействия
За декоративно оформление на 		
повърхностите

Стр. 8-9

Стр. 10-11

Стр. 16-17

Самопочистваща се/отблъскваща мръсотията
Устойчива
Паропропусклива
Икономически изгодна
Богатство от цветове
За цокъла
За интензивни цветове
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Фасадни бои

Баумит
СиликатКолор

Баумит
СиликонКолор

Минерална
Паропропусклива
Изгодна
Доказана във времето

Баумит
ГранопорКолор

Устойчива

Изгодна

Устойчива на атмосферни 		
влияния
Устойчива на влага
Здрава

Водоотблъскваща
Устойчива на механични 		
въздействия
Лесна за преработка

Стр. 18

Стр. 12-13

Стр. 19

Баумит
ФлексаКолор

Премостваща пукнатини
Високоеластична
Високопокривна
Силно водоотблъскваща

Стр. 19

Принадена стойност за фасадните бои:
Дали ще изберете доброто, по-доброто или най-доброто, решавате Вие. „Добро“ означава доказана защита на фасадата.
„По-добро“ е това, което ни дава повече сигурност при преработката и експлоатацията. А „най-добро“ е за найкрасивите и чисти фасади.

Добро

По-добро

СиликонКолор Стр. 12-13

СтарКолор

Устойчива
Доказана защита от атмосферни
влияния.

Най-добро
Стр. 10-11

Сигурна
Висока устойчивост на атмосферни
влияния и с особено ниска склонност
към замърсяване. Сигурност при
преработката.

НанопорКолор

Стр. 8-9

Самопочистваща се
С нано- и фотокат ефект двойно подълго чиста и красива.
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Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Нанопор - самопочистваща се

■ Самопочистващ ефект чрез фотокатализа
■ Активно дишаща
■ Спестява разходи за поддръжка

Самопочистване със силата на светлината.

Обичайна
фасада

Нанопор
фасада

Самопочистваща се и трайно красива
Специално разработената микроскопически гладка повърхност и
иновативната Баумит фотокат технология придават на мазилката
НанопорТоп двойно действащ самопочистващ ефект - за бляскава,
красива и дълготрайна чиста фасада.

Обичайна мазилка

ок. 0,2 mm

Повърхността на
обичайната мазилка
улеснява закрепването
на замърсяващите
частици.
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НанопорТоп

ок. 0,2 mm

Микроскопски гладката
повърхност на Баумит
НанопорТоп с фотокат
не позволява на замърсяващите частици да
се задържат на повърхността.

Баумит Нанопор - ето как
функционира
От една страна Баумит Нанопор притежава
микроскопски гладка повърхност,
благодарение на своята „нанопорна“
структура. Тези нанопори са изключително
малки (1 нанометър = 1 милионна част от
милиметъра) и така замърсяващите частици
не могат да се закрепят върху фасадата.
Допълнително минималният електростатичен
заряд на Баумит НанопорТоп и Колор
също не позволява на фасадата да се
замърси. Малкото останали на повърхността
замърсители биват премахнати от фасадата
чрез изпарение на влагата (било тя въздушна
или от дъжд), съхранена в хидрофилната
повърхност на мазилката НанопорТоп.
От друга страна Баумит НанопорТоп и Колор
съдържат в себе си фотокатализатор, който
от своя страна също осигурява активен

самопочистващ ефект. Дневната светлина
е тази, която активира фотокатализатора
в мазилката или боята. С негова помощ
се разлагат отложените по повърхността
на фасадата замърсяващи частици, които
от своя страна се отделят от фасадата
при движение на въздуха и отчасти падат
на земята. Дъждът и изпаряващата се
влага разтварят замърсяващите частици
и почистват фасадата. Особено добре
въздейства този метод на органичните
замърсители, както и на частиците от прах и
сажди. Важното е, че фотокатализаторът не
се изразходва по време на процеса.
Резултатът е резистентна към замърсяване повърхност, която остава дълго време
красива.

Баумит Нанопор
Saubere
Fassade
Чиста
фасада чрез
светлината,
durch Licht,
влажността
на въздуха и вятъра.
Luftfeuchtigkeit und Wind

Дневната
светлина активира
фотокатализатора в
мазилката или боята.

Фотокатализаторът
разлага попадналите
по повърхността
замърсяващи
частици, които
посредством
движението на
въздуха се отделят и
част от тях падат на
земята.

Баумит
НанопорТоп и
НанопорКолор

Дъждът и съхнещата
влага разтварят
замърсяващите
частици и почистват
фасадата.

ЗА

Баумит НанопорКолор

Самопочистваща се, с ниска склонност
към замърсяване, готова за полагане,
пастообразна финишна мазилка
(тънкослойна мазилка) за външно
приложение. Минерална и с висока
паропропускливост.

Самопочистваща се и с ниска склонност
към замърсяване, готова за преработка
фасадна боя за външно приложение на
силикатна основа. Минерална и силно
паропропусклива.

Доставна форма: кофа 25 kg

РИВНО

АП
ОК

ЛЕСНИ

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ

ПР

Баумит НанопорТоп

СТ

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ИЛ

ОК

ЕЪ
РЛ

Кой поддържа фасадата
блестяща, чиста и красива?
АГАНЕ

ВИ

С

654 цвята!

Доставна форма: кофа 14 l или 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

Принадена стойност от Баумит за
крайните покрития:

Най-добро

Самопочистване чрез силата на
светлината
Баумит Нанопор, благодарение на
самопочистващия се ефект посредством фотокатализата,
осигурява допълнително активна защита от органични
замърсявания, които се отделят от фасадата чрез изпаряващата
се влага и дъжд. Това означава блестяща красота и трайна
чистота за фасадата - т.е. спестяват се за дълго време
допълнителни грижи за нея.

НанопорТоп и Колор

Самопочистваща се
Двойно по-дълго чиста и
красива.
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Баумит
Фасадни
мазилки
и бои
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Стар - сигурната

Е
ЩУ ПЛ

С

Мултифункционалният
Драйпор ефект
■ Хидрофобен перлен 		
ефект
■ Хидрофилна
■ Коралова структура
■ Бързосъхнеща 		
повърхност

По примера на природата: коралова структура

Защитаваща и особено сигурна
Следващото поколение силиконови мазилки Баумит СтарТоп. Баумит
СтарТоп е създадена с нов пълнител. Подобно на корала и Баумит
СтарТоп има много голяма специфична повърхност със силно
разклонена и нагъната структура и пори. Те осигуряват бързо и
повсеместно разпределение на попадналата върху повърхността
влага. Същевременно тази фина микроструктура се грижи и за бързото
изсъхване на мазилката.
Баумит СтарТоп използва хидрофилнохидрофобния принцип на действие
за намаляване на повърхностното
замърсяване. Хидрофобният характер
на първокласната силиконова
мазилка допринася за много доброто
водоотблъскване и оттичане на водата.
Хидрофилната коралова структура спомага
за разстилането на влагата по повърхността
при мъгла или роса и по-късно се грижи за
по-бързото изсъхване.
Комбинацията от тези три функции - перлен
ефект при дъжд, поемане на влагата при
наличие на роса и бързото изсъхване на
повърхността, се грижи за това фасадата да
бъде защитена от замърсяване.
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Още едно от предимствата на тази мазилка
е лесното полагане. СтарТоп се нанася
много по-бързо и лесно, а крайната визия
се отличава с равномерна и красива
структура. Пластичните свойства на Баумит
СтарТоп позволяват мазилката да се нанася
с по-малко усилие.

Баумит Стар

■ Повърхност с ниска склонност към замърсяване
■ Добра защита от водорасли и гъбички
■ Отлични свойства при преработка

Баумит
СтарТоп и
СтарКолор

ЗА

Баумит СтарКолор

Функционална, лесна за преработка
пастообразна финишна мазилка със силиконово
свързващо вещество и бързосъхнеща,
абсорбираща влагата повърхност за получаване
на превъзходни, устойчиви на атмосферни
влияния крайни покрития. Структури: драскана
К1,5, K2, K3, и влачена R2 и R3.

Висококачествена, готова за полагане
премиум силиконова фасадна боя с
висока покривност и отлични качества
при преработка. Силно паропропусклива и
водоотблъскваща, с ниска склонност към
замърсяване и с универсално приложение.

Доставна форма: кофа 25 kg

РИВНО

АП
ОК

ЛЕСНИ

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ

ПР

Баумит СтарТоп

СТ

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ИЛ

ОК

ЕЪ
РЛ

Кой ще защити сигурно
фасадата за дълго време?
АГАНЕ

ВИ

С

758 цвята!

Доставна форма: кофа 14 l и 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

Принадена стойност от Баумит за крайните
покрития:
Най-добро

СтарТоп, СтарКолор

Нова звезда в небето
на Баумит
Баумит предлага още
по-голяма сигурност за
фасадата. Благодарение
на особените свойства на
повърхността Баумит СтарТоп
съхне много бързо и остава
по-чиста.

Сигурна
Още по-устойчива на атмосферни
въздействия и с ниска склонност
към замърсяване. Сигурна при
преработка.

Сигурна защита
за фасадата

Допълнително мазилката
се произвежда с по-голяма
защита срещу гъбички и
мухъл. Тази комбинация от
предимства дава възможност
дори и по време на влажните
сезони фасадата да се запази
чиста и красива и да бъде
защитена още по-добре. Със
сигурност Баумит СтарТоп е
по-добрият избор за фасадата.
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Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Силикон - устойчивата

Повече защита

Здрава и красива

Искате фасадата Ви да заблести
с нов гланц и същевременно да
бъде добре защитена?

Баумит СиликонТоп и СиликонКолор са силно водоотблъскващи,
и благодарение още на своята паропропускливост се грижат за
дълготрайни и красиви фасади.

Все едно дали е за защита от
времето или от атмосферните
влияния, Баумит СиликонКолор
е много добър избор.

Силна защита от атмосферни
влияния
Мазилките и боите на основа силиконови
смоли имат специална повърхност, която
е силно водоотблъскваща. Освен в новото
строителство тези мазилки и бои имат
приложение и при санирането на фасади.
Силиконовите мазилки и бои на Баумит
изпълняват изискванията за особено
дълготрайни и устойчиви на атмосферни
влияния фасадни покрития.

Силна защита от влага
Добрата защита, която осигуряват
силиконовите мазилки и бои на Баумит, се
постига чрез високата паропропускливост,
комбинирана с изключително ниско
капилярно водопоглъщане. По този начин
външните въздействия, които могат да се
отразят отрицателно върху фасадата, имат
само перлен ефект върху стената.

Здрава
Въпреки климатичните промени и
последиците от тях, силиконовите мазилки
и бои показват висока устойчивост и
здравина.
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Баумит Силикон

■ Силно устойчива на атмосферни влияния
■ Силно устойчива на влага
■ Здрава

Баумит
СиликонТоп
СиликонКолор

Готова за полагане фасадна боя на силиконова основа за външно приложение. Високо
паропропусклива, особено водоотблъскваща, с ниска склонност към замърсяване и
универсално приложение.

Доставна форма: кофа 25 kg

ПР

АП
ОК

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ
ИЛ

АГАНЕ

ВИ

654 цвята!

Доставна форма: кофа 14 l или 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

Принадена стойност от Баумит за
крайните покрития:
Добро

РИВНО

СТ

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ОК

ЗА

Баумит СиликонКолор

Готова за преработка, пастообразна
финишна мазилка (тънкослойна мазилка)
на основа силиконови смоли. За външно
приложение. Силно паропропусклива и
водоотблъскваща, с ниска склонност към
замърсяване и с универсално приложение, с
подобрени свойства при преработка.

ЛЕСНИ

Баумит СиликонТоп

ЕЪ
РЛ

Кой ще предпази фасадата
от дъжд и буря?

Универсална и устойчива

СиликонТоп, Колор
Баумит СиликонТоп и СиликонКолор
защитават фасадата и запазват функцията на положената
отдолу топлоизолационна система или зидария. Те са дишащи
и дълготрайни крайни покрития за фасади от всякакъв вид.
Силиконовите смоли правят мазилката СиликонТоп и боята
СиликонКолор силно водоотблъскващи и устойчиви. Тези два
доказали се продукта са добър избор за фасадата.

Здрава
Доказана, здрава защита срещу
атмосферни влияния.
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С

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Индивидуални и
креативни
Баумит КреативТоп е много
добре моделираща се и
структурираща се фасадна
мазилка. Пастообразна,
оцветена и готова за
полагане мазилката
подканя да създадете
своята неповторима
фасада. За нея са важни
занаятчийските умения,
които получават модерна
възможност да покажат
своето изкуство.
Доставна форма:
кофа 25 kg
Разход:
КреативТоп Макс 4 mm:
5,0-6,2 kg/m2
КреативТоп Тренд 3 mm:
4,2-6,2 kg/m2
Креатив ТопВарио 1,5 mm:
2,5-5,0 kg/m2
КреативТоп Перла 0,5 mm:
1,5-3,5 kg/m2
КреативТоп Силк 0,2 mm:
1,8-3,8 kg/m2
14

Креатив - индивидуалната

Индивидуалната структура придава
характер
Баумит КреативТоп е моделираща се и структурираща се фасадна мазилка.
С Баумит КреативТоп всяка сграда придобива индивидуален характер.
Тази пастообразна мазилка предлага възможността за създаването на уникални и
неповторими фасадни повърхности. Занаятът получава модерна възможност да реализира
в реално време старинни структури и фасади. Чрез своите безкрайни възможности за
оформление тази мазилка поставя на видно място занаятчийските умения. Затова всяка
фасада носи почерка на своя създател. Според техниката на полагане и индивидуалните
възможности на строителя могат да се изработят структури върху големи площи или да се
акцентира върху малки участъци от фасадата.

Техника с пръскане

Техника с шпакла

Баумит КреативТоп

■ Безкрайни възможности за оформление
■ Индивидуални структури
■ Творчески, цветни и неповторими повърхности

Баумит
КреативТоп

Кой ни предлага
оригинални структури?
Баумит КреативТоп Макс

Баумит КреативТоп Тренд

Техника с пердашене

Техника с валяк

Техника с валяк

Техника с пръскане

Техника с наслагване

Техника с шпакла

758 цвята!

Баумит КреативТоп Файн
Релефна техника

Техника с шпакла

Техника с наслагване

Техника с валяк

Баумит КреативТоп дава възможност за прилагане на креативни и иновативни техники за получаване на оригинални структури. Тъй като се касае за висококачествена приложна техника, при
работа на повече майстори по фасадата е възможно да се появят разлики. Показаните по-горе техники могат да служат като идеи за получаване на нови начини на преработка на мазилката.

Принадена стойност от Баумит за
фасадните мазилки:

Екстра

Оптика, която можеш да усетиш

КреативТоп

Този, който е оценил неизброимите възможности,
които дава цветната система на Баумит Life, сега
се радва още повече на Баумит КреативТоп.
Външните стени добиват индивидуалност не само поради
избора на правилния цвят, но и заради своята текстура.
За неповторимия резултат се грижат структурите на Баумит
КреативТоп - от Макс до Силк.

Индивидуалност
Безброй оригинални техники.
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Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Пура - интензивната

Интензивни и цветни
Вече няма граници за фасадното оформление. Баумит ПураТоп и
ПураКолор създават основата, върху която е изградена концепцията
на Баумит за фасадни цветове Life. От тези основни цветове чрез
систематични изсветлявания са получени останалите цветове от
колекцията. ПураТоп и ПураКолор ни завладяват чрез интензивните си
тоналности и придават на всяка фасада изключителен и индивидуален
характер.

1)

0021

0031

0041

0051

0061

0071

0081

0121

0131

0141

0151

0161

0171

0181

0201

0211

0221

0231

0241

0281

0291

0301

0311

0321

0331

0341

0351

0451

0461

0471

0481

0491

1)

0191
1)

1)

0361

0371

0501

0511

0701

0711

1)

1)

0381

1)

1)

1)

0391

0401

0411

0521

0561

0571

0721

0731

0741

1)

1)

0431

0441

0581

0591

0601

0611

0621

0631

0751

0761

0771

0781

0791

0831

0841

0851

0861

1001

1011

1021

1031

1)

1)

1)

0421

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

0671
1)

1)

0691
1)

1)

0871

0881

0891

0901

0911

0921

0931

0971

0981

0991

1041

1051

1061

1071

1111

1121

1131

1141

1151

1161

1) На големи площи върху топлоизолационни системи само при дебелослойна шпакловка (минимална дебелина 5 mm).
Показаните цветове служат само за цветово ориентиране. Абсолютна еднаквост на цвета между този, който ще Ви бъде доставен и този от изображението, не е гарантирана.
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1)

0681

Баумит Пура

■ Неограничен избор на цветове
■ Интензивни тоналности
■ Технология с куул пигменти

Баумит
ПураТоп и
ПураКолор

ЗА

Баумит ПураКолор

Устойчиво пастообразно крайно покритие
за интензивни и брилянтни цветове. Найвисока стабилност на цвета чрез особено
добро свързване с пигментите.

Готова за преработка фасадна боя на основа
на изкуствени смоли за външно приложение, за
декоративно оформление на фасади, специално за
интензивни и брилянтни тоналности.

Доставна форма: 25 kg

Доставна форма: 14 l и 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

РИВНО

АП
ОК

ЛЕСНИ

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ

ПР

Баумит ПураТоп

СТ

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ИЛ

ОК

ЕЪ
РЛ

Кой предлага
неограничен избор на цветове?
АГАНЕ

ВИ

С

852 цвята!

Принадена стойност от Баумит за
фасадните бои:
Куул пигменти

Екстра

Чрез „куул пигментите“, това са частичките, които
в голяма степен рефлектират слънчевата светлина,
температурата на повърхността на фасадата се
редуцира и по този начин става възможно полагането
на интензивни цветове върху топлоизолационни системи. За още
по-добър цвят и устойчивост Ви предлагаме да направите допълнително
боядисване с Баумит ПураКолор.

ПураКолор

Фасадни цветове без граници
Силните, интензивни цветове върху фасадите допускат творчески и
индивидуални решения. Колкото по-интензивен е един цвят, толкова
по-висококачествени трябва да бъдат продуктите. Баумит ПураТоп
и ПураКолор са създадени тъкмо за такива изисквания и могат да
осигурят възможно най-дълго време красиви, брилянтни цветове. Освен
това Баумит ПураТоп и ПураКолор предлагат и цялата цветова гама на
колекцията Баумит Life. Така всеки получава нюанса който иска.

Интензивни
Неограничен брой цветове
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Баумит Силикат

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Силикат - минералната

Баумит
СиликатТоп и
СиликатКолор

Доказаното крайно покритие на силикатна основа

Т
АП
ОКРИВНОС

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ПР

ИЛ

ОК

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ
АГАНЕ

ВИ

С

654 цвята!

Баумит разполага с отлични крайни покрития, както за ново строителство,
така и за саниране. Баумит СиликатТоп и СиликатКолор например са
паропропускливи и позволяват на влагата да излезе навън.
Баумит СиликатТоп

Баумит СиликатКолор

Готово за преработка пастообразно
финишно покритие (тънкослойна мазилка)
на силикатна основа. Пердашена
мазилка за външно приложение с висока
паропропускливост и водоотблъскване.

Готова за полагане фасадна боя на
силикатна основа за външно приложение.
Силно паропропусклива и водоотблъскваща.
Използва се и за реновиране на паметници
на културата.

Доставна форма: кофа 25 kg

Доставна форма: кофа 14 l или 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

■ дишаща
■ изгодна
■ доказана фасадна защита
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ЗА

Баумит СиликатТоп и
СиликатКолор са дишащи, т.е.
с отворени пори. Те пропускат
влагата да премине навън.
Благодарение на минералния
си характер, те се препоръчват
специално като крайни
покрития върху минерални
основи. Освен това за
мазилката важи: Колкото е
по-голяма зърнометрията,
толкова по-защитена е
фасадата!

Минерални и дишащи

ЛЕСНИ

Дишащи

ЕЪ
РЛ

Кой предлага дишаща
защита за фасадата?

Баумит Гранопор и
ФлексаКолор

Баумит
Фасадни
мазилки
и бои

Гранопор и ФлексаКолор изгодните

ЗА

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ

ПР

Изгодна и водоотблъскваща

Т
АП
ОКРИВНОС

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ИЛ

ОК

ЕЪ
РЛ

ЛЕСНИ

Кой предлага добра
защита на фасадата?

Баумит
ГранопорТоп,
ГранопорКолор
и ФлексаКолор
ВИ

АГАНЕ

С

758 цвята!

Икономически изгодно крайно покритие на основа изкуствени смоли
Тъй като са икономически изгодни Баумит ГранопорТоп и ГранопорКолор са
идеалните крайни покрития за класическата Баумит фасада.
Баумит ГранопорТоп

Баумит ГранопорКолор

Готово за преработка, пастообразно крайно
покритие (тънкослойна мазилка) на основа
изкуствени смоли за външно приложение.
Дишаща и с много добро водоотблъскване.

Готова за полагане фасадна боя на основа
изкуствени смоли за външно приложение.
Дишаща и с много добро водоотблъскване.

Доставна форма: кофа 25 kg

Доставна форма: кофа 14 l и 5 l
Разход: 0,4 l/m2 за две нанасяния

■ устойчиви на атмосферни
влияния
■ с много добро 			
водоотблъскване
■ лесни за полагане

За микропукнатини
Бързо и сигурно решение

■ високоеластична
■ премоства пукнатини
■ отлична покривност
ПР

СТ
РИВНО

КО
ВИСО О
СТВ
КАЧЕ

АП
ОК

ЗА

Доставна форма: кофа 14 l
Разход: 0,3 l/m2 за едно нанасяне

НОЛОГИ
ТЕХ
Я
ЕС

ИЛ

ОК

пукнатини с широчина до 0,25 mm.
Подходяща е за минерални основи и
финишни мазилки, за полагане върху стари
и нови полимерни мазилки и бои за външно
приложение.

ЛЕСНИ

За микропукнатини, мрежовидни пукнатини
или пукнатини от съсъхване, които се
срещат най-много в горния слой на
фасадата, Баумит предлага бързо и сигурно
решение. Баумит ФлексаКолор е обогатена
със силиконови смоли, високоеластична,
отлично покриваща, органично свързана
боя за външно приложение. Премоства

ЕЪ
РЛ

Баумит ФлексаКолор

АГАНЕ

ВИ

758 цвята!
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Отлична защита за цокъла
Цокълът не само оптически
се явява като фундамент за
фасадата, но обикновено
трябва да бъде устойчив на
най-високите механични
въздействия, като
същевременно защитава
и поставената под него
изолация. Към това се
прибавят и въздействията
от дъжд, сняг, мраз и
слънце. Баумит МозаикТоп
е устойчива на всички тези
въздействия и се грижи за
функционална и оптически
добре изглеждаща цокълна
област.
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Мозаик - за цокъла

Устойчива на изтриване - за цокъла
Баумит МозаикТоп е доказала се във времето, особено устойчива и
атрактивна мазилка от оцветени камъчета на основата на чист акрилат.
Разработена е специално за външно приложение и то точно там,
където често има механично натоварване и такова от водни пръски.
Използваният в рецептурата кварцов пясък е особено твърд и устойчив
на изтриване. Така Баумит МозаикТоп става перфектното крайно
покритие за силно натоварения цокъл.
Баумит МозаикТоп
Мазилка от цветни камъчета на основата
на чист акрилат за външно приложение, за
областта на цокъла.
Доставна форма: 25 кг
Разход: ок. 5,5 kg/m2

Доставя се в 36 цветни комбинации:
M 301, M 302, M 303, M 304, M 305, M 306,
M 307, M 308, M 309, M 310, M 311, M 312,
M 313, M 314, M 315, M 316, M 317, M 318,
M 319, M 320, M 321, M 322, M 323, M 324,
M 325, M 326, M 327, M 328, M 329, M 330,
M 331, M 332, M 333, M 334, M 335, M 336.

Баумит МозаикТоп

■ Оцветен кварцов пясък
■ Силно водоотблъскващи и особено устойчиви на изтриване
■ За високи натоварвания в цокълната област

Баумит
МозаикТоп

Кой осигурява сигурна защита
в областта на цокъла?
36 цвята!

МозаикТоп 301

МозаикТоп 302

МозаикТоп 303

МозаикТоп 304

МозаикТоп 305

МозаикТоп 306 •

МозаикТоп 307

МозаикТоп 308

МозаикТоп 309

МозаикТоп 310

МозаикТоп 311

МозаикТоп 312

МозаикТоп 313

МозаикТоп 314 •

МозаикТоп 315

МозаикТоп 316

МозаикТоп 317 •

МозаикТоп 318

МозаикТоп 319

МозаикТоп 320

МозаикТоп 321

МозаикТоп 322

МозаикТоп 323 •

МозаикТоп 324 •

МозаикТоп 325

МозаикТоп 326

МозаикТоп 327

МозаикТоп 328

МозаикТоп 329

МозаикТоп 330

МозаикТоп 331 •

МозаикТоп 332 •

Изобразените мостри служат само за цветово ориентиране. Абсолютна
еднаквост на цвета с доставения материал не може да бъде постигната.
Означените с•цветове могат да се полагат върху топлоизолационни
системи само на малки площи (като декоративни елементи).

МозаикТоп 333

МозаикТоп 334

МозаикТоп 335

МозаикТоп 336
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Ефекти за Вашата фасада
В модерната архитектура
индивидуализмът и дизайнът
играят все по-голяма роля. С
ефектните покрития на Баумит
проектантите и изпълнителите
получават инструменти, които
им служат за оригинални
фасадни оформления. Лазурни,
блестящи или с металически
гланц фасадните покрития
вече имат ново оптическо
въздействие. Играта със
структури и цветове може
да доведе до изключителни
фасадни оформления.

Лазур - Металик - Блясък ефектните крайни покрития

Модерни цветове, благороден метален гланц и брокатени ефекти
Блещукащи, металически или лазурни ефекти по фасадата: чрез
внедряване на иновативни технологии вече е възможно постигането на
неповторими акценти върху фасадата. Това е светът на Баумит Лазур,
Металик и Блясък.

С Баумит Лазур, Металик и Блясък могат да се
създадат изключителни ефекти по фасадата.
Ефектните покрития откриват нови хоризонти
за фасадното оформление и дават възможност
на творческия Ви талант и фантазиите Ви да
се развихрят. Новите технологии осигуряват
впечатляващи акценти.

Баумит Лазур
Готов за преработка матов лазур за
декоративно оформление на стена или фасада.
Доставна форма: 14 l или 5 l
Разход: 0,08 - 0,1 l/m2

Баумит Металик
Готово за преработка, високоустойчиво
металическо покритие.
Доставна форма: 14 l или 5 l
Разход: 0,3 - 0,35 l/m2 върху гладка основа

Баумит Блясък
Готово за преработка прозрачно покритие с
металически отблясъци.
Доставна форма: 14 l или 5 l
Разход: 0,10 - 0,15 l/m2
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Лазур - Металик - Блясък

Баумит
Ефектни
покрития

Кой постига изключителни
ефекти върху фасадата?
Цветове на Баумит Лазури върху мазилкови структури
Shine 725L			

Sensual 726L		

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L			

Mystic 730L		

Fresh 731L

Casual 732L

Цветове на Баумит Металик върху мазилкови структури
Titan 746M			

Platin 747M		

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M			

Rubin 754M		

Bronze 755M

Azurit 756M

Silver 773G		

SilverFine 774G

Rainbow 775G

Баумит Блясък
Gold 771G			

Показаните по-горе Баумит продукти са възможни за полагане върху всички фасадни мазилки и бои за оформление на декоративни елементи.
Оптимален резултат се постига от специално обучени специалисти. Показаните мостри служат само за цветово ориентиране. Абсолютно
съответствие с доставения материал не може да бъде постигнато.

23

Кой ще ми помогне да избера
цвят за фасадата?
■К
 онсултация от специалист по избор
на цветовете
■ До 3 цветни решения за една фасада
■ Изготвяне на оригинални цветови
мостри

Издадено 07/2018

Заповядайте при Баумит
Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 0725 60 336
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg

Консултация
по избор на
цветовете
от Баумит

