Най-търсените продукти
за фасадна топлоизолация
вече и в Баумит силози
СтарКонтакт
бял и
ПроКонтакт
лесно и бързо
полагане

■ Без палети и отпадъци
от опаковки
■ Без разходи за транспорт
■ Без разпиляване на материал

Баумит
силози

Сигурност на доставките
и отлична защита на материала

Вашите предимства:
Доставената в Баумит силоз лепилна и
шпакловъчна смес се преработва лесно на
обекта. Ускорено е разбъркването на материала,
което означава икономия на работна ръка и поздравословни условия на труд (без пряк контакт,
отпадъци и отделяне на прах). Преразходът на
материал вследствие на кражби и разпиляване
е сведен до минимум.
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Модерната инсталация на Баумит България ЕООД гарантира
еднородност и качество на материала.
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Задължително се проверява нивелацията на поставения силоз.

Спестява се място за складиране, съответно
материалът е отлично защитен от атмосферни
влияния.
Подсилозната техника осигурява постоянната подходяща консистенция за лепене и
шпакловане.
Бързина, удобство и качествено полагане със
силозните доставки на Баумит - убедете се сами!
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Върху предварително подготвената и одобрена площадка се
инсталира силозът.
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Проверка на нивелетата и в перпендикулярна посока.

Перфектните продукти
с бърза преработка
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Свързване на подсилозното стопанство с водоизточник на
чиста вода.
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Получената смес е перфектно разбъркана, тъй като в
силиконовата тръба лопатките на бъркалката работят в
срещуположни посоки, което е непостижимо при работа с
класически миксер.
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Указания за почистване на подсилозната техника.
В края на работния ден се спира подаването на сухия материал и машината се оставя да работи докато от нея започне
да изтича бистра вода. Такова почистване се налага и при
престой над 30-40 мин, когато температурите са над 25°С.
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Минимално изискване за налягане на водата 2,5 бара.
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Проверка на консистенцията. За оптимална консистенция е
необходимо лепилната и шпакловъчна смес да не пада и да
запазва формата си при обърната надолу мистрия.
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Указания за
за почистване
почистване на
на подсилозната
подсилозната техника.
техника.
Указания
Веднъж в седмицата силиконовата тръба се разглобява,
бъркалката се изважда и всички елементи се почистват и
измиват добре.

Контакти в система

Baumit StarContact White
(Баумит СтарКонтакт бял)
Лепилна и шпакловъчна смес, подходяща
за лепене и шпакловане на всички
топлоизолационни плоскости, произведена
с бял цимент, с изключително добра
паропропускливост. Осигурява отличното
сцепление с последващото крайно покритие
и премахва необходимостта от полагането
на предварителен грунд. Върху ново
строителство при височина на сградата до 10
м и при стени, изградени от керамични тухли,
позволява да се избегне дюбелирането.
Разход:

ок. 4,5 - 5,5 кг/м2 (за лепене),
ок. 3,0 - 4,0 кг/м2 (за шпакл.),
ок. 4 кг/м2 (за изр. слой при
шпакловане на мин. вата)

Покриваемост: ок. 4,5 - 5,5 кг/м2 (за лепене)
Торба:

25 кг, 1 палет = 48 торби =
1 200 кг

Baumit ProContact
(Баумит ПроКонтакт)
Лепилна и шпакловъчна смес за всички
видове плоскости от експандиран и
екструдиран полистирен и минерална вата.
Разход:

ок. 4,5 - 5,5 кг/м2 (за лепене),
ок. 3,0 - 4,0 кг/м2 (за шпакл.),
ок. 4 кг/м2 (за изр. слой при
шпакловане на мин. вата)

Покриваемост: ок. 2,4 - 2,8 м2/торба върху
полистирен
Торба:

25 кг, 1 палет = 48 торби =
1 200 кг

Топлоизолационни системи

Баумит система опънСтар
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Активно дишаща, силно паропропусклива
Изключителен комфорт на обитаване

Дълготрайна чистота и красота

По-бързо въвеждане в експлоатация при ново строителство
Без термомостове
15 години гаранция

Баумит система Стар
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С най-богат опит
Еластична, устойчива на пукнатини
Приложима за всички видове топлоизолационни плоскости
Без термомостове

15 години гаранция

Баумит система Про
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Оптимално съотношение на цена и качество
Здрава
Топлоизолация и фасадно оформление в едно
10 години гаранция

ГаранциЯ на системИТЕ се дава само при използване на оригинални Баумит продукти!

Баумит
Интегрирани
топлоизолационни
системи

Искате ли да
изолирате ефективно?
Баумит - експертът в топлоизолирането
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Баумит предлага в комплект всичко, което Ви е необходимо за да превърнете и най-обикновената панелна сграда в енергийно
ефективен комплекс!
Досега, ние сме изолирали над 14 млн. м2 фасади в България, затова в нашата дейност, ние се осланяме на огромния си
професионален опит. Нашите специалисти са на Ваше разположение с компетентна помощ при проектирането и изпълнението,
което ще гарантира дълготрайността на Вашата топлоизолационна система.
С Баумит спестявате до 50% от средствата за отопление и спомагате за пониженото изхвърляне на CO2 в атмосферата.
Баумит Топлоизолационни системи са сертифицирани по ETAG 004 с европейски технически одобрения. Тези перфектно
създадени топлоизолационни системи съчетават цялото ноу-хау в топлоизолирането.
Баумит се грижи за енергоспестяващото обновяване на Вашата сграда!

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 02 92 66 918
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg

