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Баумит. Идеи с бъдеще.



Примери за приложение:

Инте гри ра на та топлоизо ла цион на систе ма СТАР 
МВ с топлоизолационни плочи от минерална вата е 
сертифицирана систе ма за изо ла ция на вън шни стени за 
нео гра ни че ни висо чи ни на сгра ди те. Върху плоскостите 
от минерална вата се полага изравнителен слой и 
шпакловъчен слой, с вградена в него стъклотекстилна 
мрежа. Финишният слой се състои от устойчива на 
атмосферни влияния, силно паропропусклива мазилка на 
силикатна или силиконова база.

Инте гри ра на та топлоизо ла цион на систе ма СТАР МВ с 
минерална вата може да се пола га върху всич ки видо ве 
осно ви. Под хо дя ща е за  старо и ново стро и тел ство, за 
едно фа мил ни и мно го фа мил ни къщи, както и за нежи
лищ но стро и тел ство.

Баумит система СТАР МВ с минерална вата и крайно покритие Баумит НанопорТоп

Система 
СТАР МВ
с минерална
вата

Изолация и противопожарна 
защита в едно

Баумит НанопорТоп

СтарКонтакт бял като 
армировъчен слой с вградена 
стъклотекстилна мрежа 
СтарТекс
Изравнителен слой с Баумит 
СтарКонтакт бял

 
Минерална вата 
Баумит Профил  
цокълен алуминиев

Баумит Дюбел навивен S

Предимства на система СТАР МВ с 
плочи от минерална вата:  

■ Приложима върху всички основи
■ Без ограничение във височината на сградата
■ Негорима
■ Звукоизолираща
■ С найдобрите строителнофизични параметри
■ Найдобра дифузия на водните пари
■ Устойчива на механични натоварвания
■ Без топлинни мостове
■ Изцяло на минерална основа
■ Система с Европейско техническо одобрение  
 и обозначение CE



Баумит СтарТекс
Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за 
армиране на шпакловки при големи повърхности, 
за поемане на въздействия и напрежения при 
интегрираните топлоизолационни системи.

Разход:  1,1 лм/м²

Баумит СтарКонтакт бял
Приготвена в заводски условия, минерална 
прахообразна смес, с бял цвят, с число на 
дифузионно съпротивление на водни пари 
μ ≤ 20, за лепене, изравняване и шпакловане 
на плочи от минерална вата, вкл. с интегриране 
на Баумит СтарТекс.

Разход:  ок. 5,0 кг/м² (за лепене)
 ок. 7,0 кг/м² (за изравняване   
                              и шпакловане)
Съхнене: ок. 3  5 дни, в зависимост от   
 атмосферните условия

Минерална вата 
■ Плочи с надлъжно разположени влакна  
  λk = 0,036 W/mK, плътност мин. 135 кг/м³

■ Плочи с напречно разположени влакна  
 (ламелни плочи)
 λk = 0,041 W/mK, плътност мин. 90 кг/м³ 

Формат  Дебелини Разход
1 000 х 500 20    200  ок. 2 бр./м²

1 200 х 200 40  140  ок. 4 бр./м²

Баумит Дюбел навивен S
Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за 
всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната 
топлоизолационна система на Баумит.

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 мм / ≥ 55 мм в газобетон. 

Важно: В областта на цокъла (мин. 30 см над кота терен) препоръчваме използване на цокълни плочи от екструдиран полистирен. 
Залепването върху битумни основи може да се осъществи с Баумит СупраФикс.

Баумит НанопорТоп
Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна мазилка за външно 
приложение. Новаторската фотокаттехнология осигурява с помощта на светлината найвисока степен 
на защита от задържане на органични замърсители по повърхността. Мазилката е минерална и силно 
паропропусклива. Оцветява се в 654 цвята по каталога LIfe .

 

 

 

 
 

Зърнометрия 1,5 мм 2 мм 3 мм 2 мм 3 мм
Структура драскана влачена
Означение 1,5K 2K 3K 2R 3R
Разход ок. 2,5 кг/м2 ок. 2,9 кг/м2 ок. 3,9 кг/м2 ок. 2,6 кг/м2 ок. 3,6 кг/м2

Покриваемост ок. 10,0 м2/кофа ок. 8,6 м2/кофа ок. 6,4 м2/кофа ок. 9,6 м2/кофа ок. 6,9 м2/кофа
654 цвята!

Най-важното с един поглед



 Във вът реш на та  област  на 
ъгли те  на про зор ци  и  врати  се 
поста вят до пъл  ни тел ни арми ра
щи  ивици.

 В област та на нана ся не на лепи
ло то ( по пери метъ ра и точ ко
во), пред ва ри тел но се изте гля с 
нати ска не тъ нък слой лепи ло. По 
пери метъ ра на пло ча та се нана ся 
около 5 см широ ка ивица, а  в сре
да та ѝ  се нана сят три голе ми кол
ко то човеш ка  длан топки с лепи ло. 
Кон такт на та повър хност на лепи ло
то с осно ва та тряб ва да бъде мин. 
40%, а дебе ли на та на лепил ния 
слой – около 1  2  см. При ламел
ни те плочи лепи ло то  се нана ся по 
цяла та повър хност.

 В област та  на ъгли те  на про
зор ци  и  врати,  преди арми
ра не то  на повърх ността,  се 
интегрират допълнителни парчета 
армировъчна мрежа с размери 
30 х 50 см.

Бау мит СтарКонтакт бял се нана ся още  вед нъж посред ством неръж да
е ма назъ бе на мала маш ка (10  мм)  и  по мето да „мокро  в  мокро“  в  нея 
 се ин те г ри ра Бау мит СтарТекс. Иви ци те  мрежа  се застъп ват  на  мин. 
10  см.  Време  на пре стой  пре  ди послед ва що пола га не  на мазилката 
3  5 дни.

Wсхе ма  на дюбе ли ра не: при
мер  с 6 дю бе ла/м².  Броят  на 
дюбе ли те  в пе ри  метър на та  зона 
 и в ръбовите зони може да се 
изчисли спо ред валид ни те  норми.

Устой чи ва  срещу  кос  дъжд про
зо реч на връ зка  може  да  се 
осъ ще стви  с Бау мит Про фил  за 
про зор ци Професионален или 
Стандарт.

Крайното покритие  се пола га  с 
метал на неръж да е ма мала маш
ка и   се струк ту ри ра с пласт ма со
ва пер даш ка.

Топлоизо ла цион ни те  плочи  от 
мине рал на  вата  се нареж дат  цели 
 и плът но  една  до  друга  от  долу 
наго ре. Тряб ва  да  се вни ма ва 
 за рав нин но  и без фу го во пола га
не  на изо ла цион на та плоскост.  В 
чел ни те допи ра ния  между пло ско
сти те  не тряб ва  да попа да лепи ло 
(опас ност  от тер мо мо сто ве).

Конструктивни детайли

Основа: Основата трябва да е почистена от несвързали и/или ронещи се части, да е суха, чиста, без изсолявания и остатъци от кофражни масла. 
Пукнатините в основата не трябва да застрашават функцията на Интегрираната топлоизолационна система. Да се направи проверка на основата. 
Равнинността на стената трябва да бъде съгласно изискванията по БДС. Да няма условия за капилярно покачваща се влага.

Зак реп ва не то на цок ъл ния про
фил  се осъ ще ствя ва през около 
30 см с дюбе ли. При нерав на 
осно ва тряб ва да се подложат дис
тан  ци о не ри. Найдобре е челните 
съединения да се монтират със 
съединителна част. Профилът може 
да се залепи допълнително към 
основата с подходящ фиксиращ 
материал.

Нана ся не на Бау мит  
СтарКонтакт бял като израв ни
те лен  слой.  Време  на пре стой: 
мини мум 3  дни.

Оформянето на ъглите се 
изпълнява с Баумит Профил за 
ъгли с мрежа. Като алтернатива 
може да се подгъва ивица от 
стъклотекстилната мрежа Баумит 
СтарТекс около ъгъла на мин. 
20 см, като следващата ивица 
застъпва предходната с мин. 
10 см.

мин.
мин.

мин.
мин.

Преработката стъпка по стъпка



Указания:
За Топлоизолационна система СТАР МВ с минерална вата могат да се използват и други пастообразни мазилки, 
например:

■ Баумит СиликатТоп ■ Баумит СтарТоп1 ■ Баумит КреативТоп1

Моля да имате предвид следното:
Данните за разход на материали са ориентировъчни и зависят от вида на основата.

Принадлежности:

■ Баумит Системен дюбел
■ Баумит Профил цокълен с водооткап
■ Баумит Профил за ъгли с мрежа      
    пластмасов
■ Баумит Профил водооткапващ
■ Баумит Профил за прозорци    
 Професионален

■ Баумит Профил за прозорци Стандарт
■ Баумит Профил за деформационни фуги     
 Vобразен
■ Баумит Профил за деформационни фуги  
 Еобразен
■ Баумит Уплътнителна лента за фуги

1 Моля, съблюдавайте техническите карти на продуктите Баумит СтарТоп и Баумит КреативТоп.

БАУМИТ ПРоДУКТИ ДеБелИНА 
НА Слоя

РАзхоД

  мм на м² 
  
СтарКонтакт бял
(лепило)  ок. 5 кг

Топлоизолационна фасадна  
плоскост от минерална вата  напр. 80 2 респ. 4 бр.

Дюбелиране на плоскостите   мин. 6 бр.

Дюбелиране по периметъра  
на изолираната повърхност        

8

 мин. 8 бр.

СтарКонтакт бял
(изравнителен слой)  мин. 2 
 
СтарКонтакт бял
(армиран слой)  мин. 2-3 

ок. 7 кг

 
СтарТекс
(стъклотекстилна мрежа)   1,1 л. м
 
НанопорТоп 
(драскана структура 2 мм)  2 ок. 2,9 кг

 

Помощ в калкулациите на Баумит СТАР МВ
с минерална вата



baumit.com

Всичко 
с едно 
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Баумит България еооД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336
office@baumit.bg, www.baumit.bg Баумит. Идеи с бъдеще.
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