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Шановні Партнери та Клієнти компанії  

«Бауміт Україна»!

Щиро раді запропонувати до Вашої уваги черговий випуск 
щорічного журналу Baumit Magazin, адже ділитися з Вами но-
винами, успіхами, досягненнями і планами на майбутнє вже 
стало старою доброю традицією. 

Наша компанія постійно ставить перед собою нові амбітні цілі 
та впевнено рухається у напрямку їх реалізації. Тому й у 2019 році наша компанія стала 
багатшою на важливі та знакові для нас події. 

Насамперед хочу відзначити проведення четвертого національного фіналу конкурсу 
«Фасад року». Для отримання нагород на краще оформлення фасаду будівлі з вико-
ристанням будівельно-оздоблювальних матеріалів ТМ Baumit минулого року було оці-
нено понад 50 проєктів від провідних будівельних, проєктних та інвестиційних компа-
ній, архітектурних груп, приватних архітекторів України тощо. Головним переможцем 
конкурсу стала архітектурна група будівельної компанії «Інтергал-Буд», автор об’єкта 
ЖК «Малахіт» (1-е місце у категорії «Висотний багатоквартирний житловий будинок»). 
Знайомлячись з новими роботами конкурсантів, ми вкотре переконуємося в оригіналь-
ності та креативності ідей українських архітекторів. Тому з нетерпінням чекатимемо, 
чим здивує нас наступний «Фасад року».

Ми постійно працюємо над вже розпочатими проєктами і впроваджуємо нові. Так, про-
довжується робота над проєктом термосанації будівель бюджетної сфери м. Києва, 
системної модернізації міської інфраструктури, спрямованої на скорочення енерго-
витрат підприємств комунальної сфери, який ми розпочали у 2018 році. Не припи-
няються розробки інноваційних продуктів, постійне вдосконалення властивостей 
матеріалів ТМ Baumit, виробництво нових матеріалів. Зокрема, на початку 2019 року 
з’явилися такі нові продукти, як еластичні клейові суміші для облицювання Baumit Flexo 
і Baumit Uni, а на початку сезону 2020 планується запуск полімерцементної гідроізо-
ляційної суміші Baumit Protect 2K (детальніше про переваги продукту Ви зможете діз-
натися на сторінках цього журналу) та професійної клейової суміші для облицювання 
Baumit Pro.

Змінюються і вдосконалюються не лише наші продукти, а й їхній зовнішній вигляд — 
упаковка. Більшість пастоподібних продуктів тепер можна побачити на полицях мага-
зинів у новому відрі. Завдяки інноваційному дизайну та конструктивним особливостям 
така упаковка не лише полегшує транспортування, зберігання та безпосередню роботу 
з продуктом, а й дозволяє утилізувати його без шкоди для довкілля.

Не менш важливим, ніж інші проєкти, став запуск оновленого веб-сайту Baumit. Зав-
дяки новій мапі сайту, покращеній системі пошуку, порадам експертів, різноманітним 
додаткам та особистому кабінету користувачі можуть набагато швидше знаходити ма-
теріали, необхідні для втілення свого проєкту в життя, — а це вкрай важливо в умовах 
сучасного світу.

Підсумовуючи сказане, зауважу: це лише невелика частина минулорічних успіхів та до-
сягнень. Працюючи для всіх та кожного, ми будемо продовжувати плідну роботу над 
вдосконаленням нашої діяльності. У 2020 році ми впровадимо цікаві проєкти, анонсує-
мо нові акції й матимемо чимало новин, якими, безперечно, поділимося з Вами. 

Будемо щиро раді співпраці у новому будівельному сезоні! 

З повагою, генеральний директор 
ТОВ «Бауміт Україна»,
Володимир Карлов

ЗМІСТ
03 Спершу — теплоізоляція: здорова оселя і ТМ Baumit

08 Універсальне відро: форма впливає на функціональність

09 Системні рішення — вибір професіоналів: семінари, майстер-класи

10 Швидше, інтерактивніше, інформативніше: новий веб-сайт Baumit

12 Колірна концепція фасаду: тренди у виборі кольорів

16 Фасад року 2019: переможці конкурсу

20 Еластична гідроізоляція: особливості Baumit Protect 2K

22 Новини Baumit у світі: проєкти, нагороди, урочисті події

2 Baumit ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ТА ДРУЗІВ 1_20



Робота над розробками і дослідженнями у напрямку  
Здорової оселі та ефективної теплоізоляції триває вже 
понад 25 років. Компанія вже представила на ринку чимало 

інноваційних продуктів, проте спочивати на лаврах —  
не для нас. У 2015 році було відкрито найбільший у Європі 
науковий проєкт для здійснення порівняльних досліджень 

різних будівельних матеріалів і методів будівництва.  
І результати його діяльності просто вражають.

Спершу —
теплоізоляція 

Зима все рівно прийде
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У 
Дослідному парку VIVA зведено 14 дослідницьких 

будинків. Для їх зведення були застосовані різні 

методи будівництва та використані різноманітні 

матеріали — від монолітних конструкцій, бетону, пустотілої цегли, 

дерева до легких дерев’яних каркасів. У якості декоративно-

оздоблювальних покриттів використовувалися різні матеріали 

для зовнішніх та внутрішніх робіт. У будинках здійснюється 

симуляція поведінки мешканців, проводиться вивчення різних 

будівельних матеріалів на предмет токсикологічного впливу 

на гарне самопочуття людини, комфортності перебування у 

приміщенні та можливих наслідків для здоров’я. Отримані дані 

записуються та накопичуються в окремому комп’ютеризованому 

центрі зберігання даних. Протягом трьох років досліджень було 

зібрано кілька мільйонів одиниць інформаційних даних, які були 

проаналізовані авторитетними незалежними організаціями.

Важливі речі — на першому місці

Один із найважливіших висновків, зроблених дослідницьким про-

єктом Baumit: спершу — теплоізоляція! Правильна теплоізоляція не 

лише значно підвищує енергоефективність будівлі, але й забезпечує 

більш приємні відчуття під час перебування у приміщенні, оскільки 

взимку теплоізольовані стіни зберігають тепло, а влітку — прохолоду. 

У такому приміщенні немає протягів. Система зовнішньої скріпленої 

теплоізоляції забезпечує оптимізацію рівня вологості, тому приміщен-

ня стає не лише затишнішим, а й більш сприятливим для здоров’я 

його мешканців.

Система-максимум

Найефективніший захід для створення здорової оселі — оптимальна 

теплоізоляція фасаду. Однак, коли теплоізоляція дійсно ефективна? 

Тоді, коли для її улаштування використовують системне рішення. 

Компанія Baumit пропонує високоякісні системи зовнішньої скріпле-

ної теплоізоляції, до складу яких входять ефективні теплоізоляційні 

матеріали, перевірені клейові суміші та інноваційні декоративно- 

оздоблювальні покриття.

Комфортна температура

Все у житті відносно, як і те, як ми сприймаємо температуру в при-

міщенні. Але що впливає на те, як саме ми сприймаємо температуру 

всередині приміщення? Так звана розрахункова комфортна темпе-

ратура визначається двома факторами: температура повітря у при-

міщенні та температура внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. Темпе-

ратура повітря — це показник температури того повітря, яке оточує 

людей у житловому приміщенні. Температура поверхонь — це показ-

ник температури поверхонь всередині приміщення (наприклад, стін, 

стель, підлог або меблів тощо). Температура поверхонь повинна бути 

максимально такою ж, як температура повітря всередині приміщен-

ня. І саме тут важливу роль відіграє теплоізоляція. Без теплоізоляції 

температура внутрішніх поверхонь зовнішніх стін узимку буде суттє-

во нижчою, ніж температура всередині приміщення, навіть після його 

тривалого обігріву. Це відчувається миттєво, а комфортність перебу-

вання у приміщенні суттєво знижується. Єдиним виходом є суттєве 

підвищення температури повітря всередині приміщення, чого б це 

нам не коштувало. Висновок: без теплоізоляції рахунки за опалення 

стають значно «суттєвішими».

Увага, протяги!

Холодні стіни викликають дискомфорт. У чому ж причина? Якщо 

різниця між температурою повітря у приміщенні та температурою 

внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вище ніж 3 °C, виникають змі-

шані повітряні потоки: тепле повітря підіймається вгору, міняючись 

місцями з більш холодним повітрям. Холод, який «тягне» по ногах,  

КОНВЕКЦІЯ

і ТМ Baumit

У
Дослідному парку VIVA зведено 14 дослідницьких 

будинків. Для їх зведення були застосовані різні 

методи будівництва та використані різноманітні 

матеріали — від монолітних конструкцій, бетону, пустотілої цегли, 

дерева до легких дерев’яних каркасів. У як

оздоблювальних покриттів використовувалися різні матеріали 

для зовнішніх та внутрішніх робіт. У будинках здійснюється 

симуляція поведінки 

будівельних матеріалів на предмет токсикологічного впливу 

на гарне самопочуття людини, комфортності перебування у 

приміщенні та можливих 

і ТМ Baumit

Здорова
оселя

Низька температура 
внутрішніх поверхонь 

зовнішніх стін призво-
дить до більш інтенсивної 

конвекції.
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Спершу — 
теплоізоляція 
Для кращого 
захисту і комфорту

Спершу — 
теплоізоляція
Для кращого 
захисту і комфорту

та неприємні протяги — це явище, яке називають конвекцією. Щоб покращити ситуацію, слід 

«спустити» тепле повітря донизу. Завдяки теплоізоляції температура внутрішніх поверхонь 

зовнішніх стін підвищується, протяги зникають, а перебування у приміщенні стає комфортні-

шим без додаткових витрат. Безпрограшна ситуація!

«Пересушене» повітря

Для комфортного перебування у приміщенні лише оптимальної температури повітря недо-

статньо. Оптимальною має бути і його вологість. Здоровим мікроклімат можна назвати тоді, 

коли рівень вологості повітря у приміщенні становить від 40% до 60%. Занадто високий рівень 

сухості повітря призводить до пересихання слизової оболонки носа і горла, а також синдро-

му сухого ока. До того ж, у сухому повітрі довше живуть бактерії та віруси, які часто стають 

причиною виникнення інфекцій. Крім того, пересихання дерев’яних підлогових покриттів та 

меблів стає причиною появи більшої кількості пилу і, як наслідок, збільшує ризик появи алер-

гічних реакцій та ускладнень у тих осіб, які вже страждають на такі реакції.

Надмірна вологість

Надмірна волога, що виділяється у приміщенні, не може повністю поглинутися повітрям,  

а у вигляді конденсату осідає на стінах та в прохолодних кутках, де швидко з’явля-

ється пліснява. Спори плісняви у будинках є завжди. Проте пліснява може розвива-

тися лише у сприятливих для неї умовах — якщо поверхні будуть вологими. Але хто 

або що є причиною появи надмірної вологості? Найбільша кількість вологи у житлово-

му приміщенні з’являється внаслідок діяльності людини. У будинку, в якому проживає  

4 особи, приблизно 3,65 літри води виділяється в результаті приготування їжі, приймання душу, 

дихання, сушіння одягу та вирощування кімнатних рослин. Жодних сумнівів: для стану здо-

ров’я наслідки від надмірної вологості повітря можуть бути колосальними, якщо ви вдихаєте 

спори плісняви у великих кількостях. У людини, яка живе у будинку, де дуже багато плісняви, 

збільшується ризик виникнення захворювань дихальних шляхів та інфекцій, а також заго-

стрення ядухи. Наявність плісняви збільшує ризик виникнення ядухи на 50% та алергічних 

реакцій — на 30%.

Теплоізоляція для запобігання появі плісняви

За умови належної теплоізоляції стін містки холоду відсутні, а температура поверхонь у примі-

щенні з теплоізоляцією стає стабільною і становить від +17 °C до +19 °C. За таких температур 

конденсат зазвичай не утворюється. Критичною ситуація стає лише тоді, коли температура 

поверхні стіни менша ніж +14 °C, а вологість повітря більша ніж 50%. Хочемо вас порадувати: 

після улаштування теплоізоляції мікроклімат у приміщенні стає збалансованим. Вимірювання, 

причиною виникнення інфекцій. Крім того, пересихання дерев’яних підлогових покриттів та 

меблів стає причиною появи більшої кількості пилу і, як наслідок, збільшує ризик появи алер-

Надмірна волога, що виділяється у приміщенні, не може повністю поглинутися повітрям, 

а у вигляді конденсату осідає на стінах та в прохолодних кутках, де швидко з’явля-

Приготування їжі, приймання душу, дихання, 
сушіння одягу та вирощування кімнатних рослин 

підвищують рівень вологості у приміщенні.
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проведені науковцями у Дослідному парку Viva, продемонстрували: 

протягом опалювального сезону рівень вологості повітря цегляного 

будинку з теплоізоляцією залишається в діапазоні, нешкідливому для 

здоров’я, в той час як будинок без теплоізоляції потрапляє в зону ри-

зику, оскільки рівень вологості повітря у ньому може становити нижче 

40%. Чому так? Взимку в будинку без теплоізоляції зовнішні поверхні 

стін охолоджуються більше, а це, у свою чергу, призводить також і до 

зниження температури їхніх внутрішніх поверхонь. Для досягнення 

комфортної температури у приміщенні вам необхідно обігрівати його 

все більше і більше, щоб підвищити також і температуру поверхонь. У 

свою чергу, постійний обігрів призведе до зменшення рівня відносної 

вологості повітря. Тому спершу — теплоізоляція, і тоді рівень воло-

гості повітря залишатиметься у бажаному діапазоні 40–60%.

«Здоровий» бюджет

Належно улаштована теплоізоляція допомагає вам заощаджувати 

кошти. Тепло, що продукується опалювальною системою і чима-

ло коштує, у будівлях без теплоізоляції або будинках, теплоізольо-

ваних неналежним чином, «втікає» через фасад і дах. Усі, хто ула-

штовує професійну систему теплоізоляції, може покращити не лише 

Baumit Nanopor
Завдяки своїй мікроскопічно гладкій 

поверхні та ефекту фотокаталізу Baumit 

NanoporTop та Baumit NanoporColor тепер 

мають вдосконалені властивості активного 

самоочищення. Результат: стійка до забруд-

нень поверхня, що залишається красивою і 

чистою протягом багатьох років.

Baumit Star
Нове покоління силіконових штукатурок 

Baumit StarTop з новим наповнювачем. Його 

структура, наче корал, має дуже велику пло-

щу поверхні з безліччю заглиблень та пор. 

З одного боку, гідрофобний ефект сприяє 

надшвидкому розподілу вологи по всій по-

верхні штукатурки. З іншого — гідрофільна 

коралова мікроструктура наповнювача за-

безпечує дуже швидке висихання поверхні.

Baumit Pura
За допомогою цих продуктів ви зможете нада-

ти фасаду унікального характеру. Вдоскона-

лена технологія зв’язування пігментів забезпе-

чує надзвичайно високу стабільність кольору, 

що важливо для насичених глибоких відтінків. 

Завдяки технології cool-пігментів навіть темні 

відтінки штукатурок і фарб Baumit PuraTop і 

Baumit PuraColor можна використовувати по 

всій площі теплоізольованого фасаду.

ПЕРЕВАГИ  
системи зовнішньої 

скріпленої  
теплоізоляції

самопочуття у приміщенні, а й розумно розподіляти свої витрати. 

Проте зверніть увагу на те, що теплоізоляція фасаду не повинна ста-

ти єдиним заходом для покращення енергоефективності будівлі. На-

лежним чином слід теплоізолювати також дах і цоколь. Завдяки те-

плоізоляції можна заощадити кошти до 50%, наприклад, на опаленні 

будівлі взимку та її кондиціонуванні влітку. А зводячи новий дім, у разі 

вибору концепції пасивного будинку експлуатаційні витрати можна 

скоротити до мінімуму.

Заощаджуйте із самого початку

Роблячи вибір на користь правильної системи зовнішньої скріпленої 

теплоізоляції вже на етапі планування будівельного процесу, ви змо-

жете не лише суттєво заощадити час і кошти, а й зменшити витрати 

на будівництво в цілому. Наприклад, завдяки системам зовнішньої 

скріпленої теплоізоляції можна зменшити товщину кладки. Таким чи-

ном, замість цегли 50 см можна використати більш економний розмір 

— 25 см. Не варто забувати і про заощадження у перспективі: ETICS 

забезпечує захист кладки та майже не потребує витрат на експлуата-

ційне обслуговування. Критичні перепади температур, що впливають 

на стіни без теплоізоляції, з часом можуть пошкодити кладку будівлі. 

Декоративні покриття від Baumit забезпечують захист від се-

зонних перепадів температур, впливу сильних злив та інших 

погодних умов. Тож якщо ви прагнете отримати переваги від 

використання матеріалів у перспективі, завдяки своїй завбачли-

вості ви лише виграєте.

Завдяки системі зовнішньої 
скріпленої теплоізоляції  

рівні температур всередині  
приміщення урівноважуються,  

у приміщенні взимку стає  
тепло, а влітку — прохолодно.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ТА ДРУЗІВ 1_206 Baumit



Функціональність та індивідуальність

Коли справа стосується зовнішнього вигляду фасаду, завдяки системам 

зовнішньої скріпленої теплоізоляції ви практично не обмежені у дизайнер-

ських рішеннях. Яку б концепцію фасаду ви не обрали, — унікальне ко-

лірне рішення чи креативну текстуру — у лінійці фасадних штукатурок від 

Baumit ви знайдете продукт, який підійде для втілення вашої ідеї. Фасадні 

штукатурки та фарби TM Baumit розроблені таким чином, щоб покрит-

тя фасаду прослужило протягом багатьох десятиліть. І компанія Baumit 

постійно працює над їх вдосконаленням! Фасадні штукатурки від Baumit 

не лише допоможуть надовго зберегти вигляд фасаду таким, яким він 

задумувався спочатку, а й забезпечать його захист від впливу вологи, 

механічних навантажень та перепадів температур на довгі роки.

Преміальні фасадні штукатурки і фарби

Обираючи фасадну штукатурку або фарбу, не стримуйте свою фантазію. Знай-

діть улюблений відтінок у палітрі з 888 кольорів, додайте йому грайливих від-

блисків або металевих переливів і створюйте свої власні унікальні текстури. 

Преміальні фасадні штукатурки і фарби TM Baumit забезпечують захист фасаду 

від органічних забруднень, активне самоочищення поверхні та зберігають колір 

фасаду красивим і яскравим на довгі роки. Наносити ці продукти легко і швидко, 

їхня текстура ідеально рівномірна, а завдяки технології cool-пігментів можна за-

стосовувати навіть трендові темні відтінки і не боятися перенагрівання поверхні.

Висновок

Професійна система зовнішньої скріпленої теплоізоляції забезпечує не лише 

заощадження енергії та витрат на будівництво, а й збалансування рівнів темпе-

ратури та вологості повітря для створення комфортного мікроклімату всередині 

приміщення. А це, у свою чергу, покращує самопочуття і стан здоров’я 

та запобігає шкоді, яку може спричинити поява плісняви. За допомо-

гою декоративних покриттів TM Baumit можна 

створювати красиві та функціональні 

покриття на довгі роки. Знайдіть свої 

власні переваги систем зовнішньої 

скріпленої теплоізоляції та про-

консультуйтеся із представником 

компанії Baumit, який підбере рі-

шення, яке підійде саме вам.

1. ТЕМПЕРАТУРА У ПРИМІЩЕННІ

Тепло взимку, прохолода — влітку. 

Завдяки оптимальній температурі повітря 

перебування у житловому приміщенні стає 

комфортним, а самопочуття — покращується.

2. КОНВЕКЦІЯ

Завдяки теплоізоляції стіни акумулю-

ють тепло. Це дозволяє нівелювати неприємні 

повітряні потоки прохолодного повітря за 

допомогою теплих.

3. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Якісна теплоізоляція допомагає створи-

ти збалансований та здоровий мікроклімат у 

приміщенні завдяки оптимізації рівня вологос-

ті у ньому.

4. ПОЯВА ПЛІСНЯВИ

При оптимальній теплоізоляції відсутні 

містки холоду, а це означає відсутність кон-

денсації та, відповідно, плісняви.

5. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Завдяки правильній системі теплоізоля-

ції ви зможете заощаджувати до 50% витрат 

на опалення протягом всього строку служби 

цієї системи.

6. ЗАОЩАДЖЕННЯ ВИТРАТ  

НА БУДІВНИЦТВО

Улаштувавши систему теплоізоляції, ви змо-

жете заощадити кошти не лише на опаленні 

будинку, а й на самому будівництві — завдяки 

невеликій товщині конструкції цієї системи. 

До того ж, системи утеплення практично не 

потребують поточного технічного обслугову-

вання.

7. ДИЗАЙН

Із системами теплоізоляції TM Baumit 

ви маєте безліч варіантів у виборі дизайну, 

структур та кольорів декоративно- 

оздоблювального покриття.

ПЕРЕВАГИ  
системи зовнішньої 

скріпленої  
теплоізоляції

приміщення. А це, у свою чергу, покращує самопочуття і стан здоров’я 

та запобігає шкоді, яку може спричинити поява плісняви. За допомо-

гою декоративних покриттів TM Baumit можна 

створювати красиві та функціональні 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ТА ДРУЗІВ 1_20 7Baumit



Стійкість та зручність!

Завдяки інноваційному дизайну, більшій опорній площині та мен-

шій висоті нові відра надійно стоять на місці та не зсуваються з 

поверхні у випадку різких ударів по ній, переміщень у процесі бу-

дівництва або у дорозі під час транспортування. Форма впливає 

на функціональність: ергономічна ручка полегшує процес перене-

сення великої кількості продуктів, оскільки нести відро стало на-

багато зручніше. А завдяки вдосконаленому ролику із заглиблен-

ням на ручці відро можна без проблем підняти лебідкою чи іншим 

підйомним механізмом.

Більша висота, більша щільність!

Тепер можна укласти одне на одне більше відер, виконаних в ново-

му інноваційному дизайні, — завдяки їх складній «кругло-квадратній» 

формі. Відро може з легкістю витримати навантаження ще трьох ві-

дер, укладених на нього. Це дозволить не лише заощадити місце під 

час зберігання продукції на складі, а й оптимізувати її перевезення 

завдяки оптимальному заповненню вантажних автомобілів і, як наслі-

док, зменшенню кількості маршрутів. Запатентована, ретельно про-

думана защіпка у кришці забезпечує захист вмісту та ідеальне закрит-

тя відра. Тепер завдяки такому надійному закриттю фарби її необхідно 

лише перемішати перед нанесенням і отримати бажаний результат.

Покращений зовнішній вигляд!

Упаковка продукту звертає на себе увагу з першого погляду. Навіть 

кришка, що наче наповнена сяйвом «золотого» або яскравістю 

будь-якого іншого кольору, символізує унікальність вмісту упаковки. 

Вражає і технологія друку: зумовлений процесом майже безшовний 

друк по колу, під час якого зображення фактично зливається з по-

верхнею відра на етапі виробництва упаковки, забезпечує довговіч-

ність. Звісно, відро із друком, виконаним таким способом, можна ути-

лізувати без шкоди для навколишнього середовища, оскільки для 

переробки не потрібно жодних додаткових матеріалів. Маркування у 

прес-формі (англ.: in-mold labeling (IML)) дозволяє вирішувати навіть 

найскладніші завдання з друку на складних формах.

Упаковка для будь-якої продукції!

Висновок: ергономічне відро, яке не 

шкодить навколишньому середовищу в 

разі утилізації, на яке можна укласти ще 

кілька інших відер, «непорушне» та 

з привабливим дизайном — 

ідеальна упаковка для якісної 

продукції та зручного вико-

нання будівельних робіт.

разі утилізації, на яке можна укласти ще 

кілька інших відер, «непорушне» та 

з привабливим дизайном — 

ідеальна упаковка для якісної 

-

зручність понад усе:

новий дизайн

Нанесення 
зображення  

на поверхню відра 
відбувається вже  

у процесі його 
виготовлення.

Наша відповідь: 
 так, на сто відсотків! 

Але є одна деталь, 
що відіграє дуже 
важливу роль — 

упаковка.  
Форма впливає  

на функціональність, 
і цей факт доводить 

нова упаковка 
продуктів ТМ Baumit.

Чи все залежить від вмісту?
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ВИБІР
ПРОФЕСІОНАЛІВ!

СИСТЕМНІ 
РІШЕННЯ —

Протягом 2019 року ми провели більше  

30 семінарів «Системні рішення від 

ТМ Baumit для професіоналів» у Києві та інших 

регіонах України за такими напрямками: сис-

теми утеплення фасадів, штукатурні системи, 

системи матеріалів для підлог та плиткового 

облицювання, дефекти та рекламації. Під час 

теоретичної частини продакт-менеджери ком-

панії «Бауміт Україна» ознайомили учасників з 

асортиментом продукції та останніми новинка-

ми, серед яких: гідроізоляційна суміш Baumit 

Protect A1, еластичні клеї для плитки Baumit Uni 

та Baumit Flexo, цементно-піщана стяжка Baumit 

Solido E350. Практична частина семінарів про-

водилася провідними інструкторами-технолога-

ми, які демонстрували технологічні особливості 

роботи з матеріалами та системами ТМ Baumit 

та ділилися з учасниками власним практичним 

досвідом. Крім того, ми постійно проводимо 

семінари для керівників компаній та фахівців з 

продажу. Основа таких заходів — надання знань 

про новинки продукції та переваги від викори-

стання продукції ТМ Baumit, вигода, яку можна 

від цього отримати, а також обговорення трендів 

та нових технологій у будівельній галузі. Однією 

з частин таких семінарів є проведення екскурсій 

на завод СБС «Бауміт Україна» для ознайомлен-

ня з повним виробничим процесом.

Оперативно здобути необхідні знання 
та навички, ознайомитися з новинками 
і тонкощами роботи з матеріалами 
найкраще можна на спеціалізованих 
семінарах для Партнерів та Клієнтів.

РОЗВИВАЙСЯ 
разом з нами —  
ми завжди відкриті 
для спілкування!
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baumit.com:

Швидше,  
інтерактивніше,  

інформативніше.
З підвищенням вимог до будівельних 

проєктів зростає і необхідність їх 

набагато швидшого втілення в життя.  

Головне завдання нового  

веб-сайту Baumit — 

забезпечити користувачам якомога 

швидший пошук необхідних 

будівельних матеріалів. Завдяки 

новому дизайну мапи сайту ви 

набагато швидше знаходитимете 

необхідні системні рішення та корисні 

поради експертів і отримаєте доступ до 

повного асортименту продуктів  

ТМ Baumit.

За творчу сторону створення сайту відповідала ціла команда фа-

хівців компанії Baumit. Щоб сайт був максимально орієнтова-

ним на користувача, вже на перших етапах його планування та 

розробки до проєкту було залучено майбутніх користувачів. Головною 

особливістю сайту є новий додаток Baumit ColorDesigner, призначе-

ний для віртуального тестування ідей оздоблення фасадів. Зайшовши 

у нього, користувач може обрати свої улюблені кольори або навіть 

створити абсолютно нові й одразу ж перевірити, як вони виглядати-

муть на проєктах будинків. Для цього в розпорядженні користувача 

888 кольорів палітри Baumit Life і різноманітні декоративні структури 

штукатурок, які створюють за допомогою різних технік нанесення (за-

тирання, розпилення, нанесення валиком або губкою тощо). З такими 

можливостями обмежень для творчості просто не існує! Крім візуалі-

зації палітри кольорів, у додатку можна подивитися, як підібране оздо-

блення фасаду поєднуватиметься з іншими елементами будинку, таки-

ми як вікна, двері, дах тощо. Нещодавно запуск оновленого сайту було 

успішно завершено у всіх 26 країнах, де присутня компанія Baumit.  

За необхідності наповнення сайту було адаптоване відповідно до міс-

цевих потреб. «Часто навіть під час зведення будинку інтернет і наш 

веб-сайт стають найпершими джерелами, з яких користувачі отриму-

ють інформацію. Тому ми прагнули, щоб відвідування сайту було для 

них максимально комфортним і зручним. І той факт, що кількість пе-

реглядів збільшується удвічі, доводить, що нам це вдалося», — зазна-

чив Роберт Шмід, Генеральний директор Baumit Beteiligungen GmbH.
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Як створити Здорові кімнати у житлових приміщеннях ПартнериЯк створити Здорові кімнати у житлових приміщеннях

3

1 2

1. Покращений пошук

Для будь-якого будівельного проєкту най-

головніше — знайти правильні матеріали. 

Завдяки покращеній системі пошуку весь 

асортимент продукції ТМ Baumit букваль-

но у вас під рукою. Бажаєте дізнатися, як 

стіни будинку можуть позитивно вплинути 

на ваше здоров’я? Введіть у пошук слово 

«Здоров’я» — і все дізнаєтеся.

2.  Нова мапа сайту  

та поради експертів

Будьте на крок попереду конкурентів! 

Дізнайтеся, як створити здоровий мікро-

клімат у будинках своїх клієнтів, у чому 

полягають відмінності між сучасними тех-

нологіями і традиційними матеріалами та 

дізнайтеся секрет довговічності фасадів 

з декоративним оздобленням насичених 

кольорів.

3.  Створіть свій власний світ Baumit

Збирайте інформацію про продукти або 

аксесуари, які вас зацікавили на веб-сайті 

Baumit. Систематизуйте весь контент за 

допомогою панелей керування на сторінці 

myBaumit. Після реєстрації на baumit.com 

ви зможете отримати доступ до усіх сто-

рінок сайту з усіх своїх пристроїв.

3 функції

які сподобаються професіоналам

нового веб-сайту 
Baumit,

Новий додаток Baumit ColorDesigner для віртуаль-
ного тестування ідей оздоблення фасадів:  

у розпорядженні користувача 888 кольорів фарб 
палітри Baumit Life, які можна візуалізувати  

на різноманітних структурах штукатурок, ство-
рених за допомогою різних технік нанесення 

(затирання, розпилення, нанесення валиком або 
губкою тощо). З такими можливостями обмежень 

для творчості просто не існує!

На інтуїтивно зрозумілій мапі сайту 
можна з легкістю знайти поради  
експертів та продукти, необхідні  
для втілення у життя вашого  
будівельного проєкту.

Заходьте на сторінки вибраних вами продуктів 
з усіх своїх пристроїв. Реєструйтеся вже зараз 

на сторінці myBaumit на сайті baumit.com
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Тренди
Якби ми порівнювали якості 
ідеального фасаду із люд-
ськими, то він би мав бути 
«і швець, і жнець, і в дуду 
грець». Фасад повинен бути 
стійким до несприятливих 
погодних умов, а його зов-
нішній вигляд — залишатися 
привабливим протягом  
довгих років. Оздоблення 
поверхні має відповідати 
сучасним тенденціям і вод-
ночас відображати індивіду-
альність мешканців будин-
ку… Чому у виборі концепції 
кольору слід враховувати 
довговічність фасаду? Із цим 
запитанням ми звернулися 
до експерта, який знає точну 
відповідь.
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а вибір фасадної штукатурки та її кольору найбільше впливають 

кліматичні умови у тому чи іншому регіоні, фінансові можливо-

сті для підтримки фасаду в належному стані та комфорт про-

живання у будинку протягом багатьох років. Зазвичай мінімальний строк 

експлуатації фасаду складає приблизно 25 років, тому і вибір кольору 

повинен бути ретельно продуманим на багато років уперед. Звісно, слід 

брати до уваги і кліматичні зміни, адже сучасна погода стає все більш 

непередбачуваною. Варто врахувати все: і спеку, і сильний град, і зливи.

Вагомі аргументи

Вілфрід Спанрінг (Wilfried Spanring), голова команди 

із розробки кольорів та «Містер Baumit Life», пояснює 

тренди у виборі фарб таким чином: «Важливо обира-

ти кольори, до складу яких входитимуть дуже світлі 

пігменти, що забезпечуватимуть більшу стійкість покриття фасаду до 

впливу несприятливих погодних умов. Тому сьогодні великим попитом 

користуються кольори з пігментами, схожими на «земні», наприклад, 

темно-коричневий або чорний. Вигляд яскравих чистих кольорів стає 

«брудним» дуже швидко. Оскільки червоний колір дуже швидко тьмяніє, 

комбінація сірого та червоного кольорів, яка раніше була дуже популяр-

ною в оздобленні фасадів, сьогодні застосовується все менше. Синій, 

до речі, також. На покритті сірого кольору дуже помітні забруднення.  

А от «земні» відтінки, що мають нібито «брудний» вигляд, створюють до-

волі привабливе, «тепле» загальне враження. Акценти можна створюва-

ти за допомогою контрастів відтінків одного кольору, наприклад, біло-

го.» Окрім трендових кольорів загалом, давайте поговоримо про окремі 

середньо- та довгострокові тенденції у виборі кольорів.

Загалом, сучасні тренди у виборі кольорів не вийдуть з моди і завтра. 

Колір для фасаду обирається з урахуванням і поклику серця, і реалій. 

Якраз «земні» відтінки відповідають 

і емоційній, і практичній складовій.  

А тим, хто прагне створити унікаль-

не і водночас довговічне декоративне 

оздоблення фасаду та переконатися у 

доцільності свого вибору, варто звер-

нутися до одного із центрів Baumit, де 

проводяться консультації з тих чи ін-

ших колірних рішень.

Яка сьогодні погода?

тренди у виборі 
КОЛЬОРІВ

Трендова  
структура 

«Картен» 
Поверхні, які наче були створені кілька десятиліть тому і схожі на 

підлоги або стіни старого заводу чи іншого приміщення промис-

лового призначення, ідеально вписуються у сучасний «індустрі-

альний» дизайнерський тренд. Вигляд фронтальних поверхонь, 

які наче «постраждали» від погодних умов, є дуже виграшним і 

з часом сприйматиметься ще більш трендово. Патині — дорогу!  

Ліворуч: Ельбська філармонія у Гамбурзі, основа якої створена 

з візуальним ефектом наявності картену на поверхні.

Оберіть свій колір 
для оздоблення 

фасаду на 
baumitlife.com/
colordesigner

Детальніше про
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Трендове покриття:

Дерево
Відчуття тепла і затишку може надати не 

лише натуральне дерево. Можна вико-

ристати панелі Baumit HardTop або шту-

катурки Baumit CreativTop, за допомогою 

яких можна створити структуру поверхні, 

схожу на фактуру дерева. Вони допомо-

жуть підкреслити певні деталі фасаду і 

практично не потребуватимуть поточного 

сервісного обслуговування. Із сучасни-

ми матеріалами зробити поверх-

ню фасаду унікальною над-

звичайно просто!

Трендове покриття:

Бетон
У дизайні фасадів сучасних будівель все 

частіше і частіше зустрічаються поверх-

ні, виконані з бетону (або ж декоратив-

ного оздоблення, що на нього схоже),  

з деталями, пофарбованими у білий 

колір. Проте популярним у дизайні ін-

тер’єру є також поєднання «затишного» 

дерева і «брутального» бетону.

Трендова структура

«Металік»
Щоб любити «металік», необов’язко-

во бути фанатом рок-музики. До структури «Металік» 

можна додати вкраплення слюди та глітера, проте вони 

повинні бути теплих відтінків і мати благородний вигляд. 

З ними поверхні починають оживати. І неважливо, чи 

це буде помада з металевим відтінком, сумочка або 

шпалери. Навіть будинок можна майстерно «огорнути» 

блиском металу, який буде створювати різний настрій 

залежно від освітлення певного часу доби.

сервісного обслуговування. Із сучасни

ми матеріалами зробити поверх-

ню фасаду унікальною над-

звичайно просто!
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Тренди  
у виборі 

 кольорів:

 Мокко 
Це колір сонячного ранку, який зустрі-

чаєш із чашечкою мокко у заміському 

будиночку або на терасі сучасної вілли. 

Цей теплий коричневий «кавовий» відтінок 

також відповідає сучасній тенденції «назад 

до природи». Тони, що притаманні джуту, 

вовні, шкірі, а також темному дереву чудо-

во поєднуються із кольором мокко  

і всіма його відтінками.

Тренди у виборі кольорів: 
Тауп
Назва цього сіро-коричневого відтінку походить від фран-

цузького слова «кріт» і відповідає кольору хутра цієї тва-

ринки. Стриманий колір глини якнайкраще підходить для 

поєднання з повнотілим деревом, каменем, клінкером або 

металами теплих відтінків, наприклад, міддю або золотом. 

Тауп буде доречним і в дизайні старої будівлі у класичному 

стилі, і у сучасному інтер’єрі. За допомогою тонів «Тауп» най- 

вдаліших акцентів можна досягти у сучасній кубічній архітек-

турі.

Тренди у виборі кольорів:

Болотні 
відтінки
Нарешті нам дозволено робити те, що у 

дитинстві було найвеселішим: забруднюва-

тися! Теплий колір, що асоціюється у нас із 

домом, є у багатьох натуральних матеріа-

лів, наприклад, шкіри, хутра або делікатно 

обробленого каменю. Варіантів безліч! На-

віть сріблястий відтінок металу може чудо-

во поєднуватися із сучасними болотними 

тонами. Так, у концепціях своїх проєктів 

сучасні архітектори люблять використо-

вувати теплі болотні відтінки. Наприклад, 

щоб надати великим житловим комплек-

сам індивідуальності, можна розмежувати 

його зони або будівлі різними відтінками 

кольорів, і у людини одразу виникне відчут-

тя безпеки, ніби вона повернулася додому.

Т
у виборі

 кольорів:

 Мокко
Це колір сонячного ранку, який зустрі

поєднання з повнотілим деревом, каменем, клінкером або 

металами теплих відтінків, наприклад, міддю або золотом. 

Тауп буде доречним і в дизайні старої будівлі у класичному 

Назва цього сіро-коричневого відтінку походить від фран

цузького слова «кріт» і відповідає кольору хутра цієї тва

ринки. Стриманий колір глини якнайкраще підходить для 

поєднання з повнотілим деревом, каменем, клінкером або 

Тауп буде доречним і в дизайні старої будівлі у класичному 

стилі, і у сучасному інтер’єрі. За допомогою тонів «Тауп» най-

вдаліших акцентів можна досягти у сучасній кубічній архітек

поєднання з повнотілим деревом, каменем, клінкером або 

металами теплих відтінків, наприклад, міддю або золотом. 

Тауп буде доречним і в дизайні старої будівлі у класичному 

стилі, і у сучасному інтер’єрі. За допомогою тонів «Тауп» най-

вдаліших акцентів можна досягти у сучасній кубічній архітек

турі.
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«Фасад року» — унікальний  
захід, де збираються  
професіонали, які завдяки 
своєму таланту і матеріалам  
ТМ Baumit перетворюють сірі 
багатоповерхівки на унікальні 
сучасні будівлі. Це місце, де 
можна не лише продемон-
струвати, на що ти здатний, 
а й просто поспілкуватися з 
колегами, дізнатися про щось 
нове для себе і відпочити.

  ФАСАД 2019 
РОКУ 

B
au

m
it

2 серпня 2019 року в ONOVO DENDRA 

NOTEL відбувся фінал конкурсу «Фасад 

року», організатором якого є компанія 

«Бауміт Україна».  Цього року в конкурсі брало 

участь 50 об’єктів у трьох категоріях: висотний 

багатоквартирний будинок, адміністративна бу-

дівля і будівля соціально-культурного призначен-

ня, приватний житловий будинок.

7 членів журі визначили 3 переможців і 6 призе-

рів, які отримали цінні подарунки.

Головним переможцем конкурсу стала архітек-

турна група будівельної компанії «Інтергал-Буд», 

автор об’єкта ЖК «Малахіт» (1-е місце у катего-

рії «Висотний багатоквартирний житловий буди-

нок»). Переможець отримав сертифікат на вік-енд 

в Австрії та матиме змогу представляти Україну 

на міжнародному конкурсі Life Challenge, який 

відбудеться у Валенсії наступного року. У цій же 

категорії почесне друге і третє місце зайняли ар-

хітектурна компанія «Архіматика» (за об’єкт ЖК 

«Файна Таун») і Архітектурна група будівельної 

компанії «Благо» (за об’єкт ЖК «Парус»). Обидва 

переможці отримали подарунки.

У категорії «Адміністративна будівля і будівля 

соціально-культурного призначення» 1-е місце 

зайняла архітектурна компанія archimatika, ав-

тор об’єкта «Гімназія А+». Призери у цій катего-

рії: архітектурна група КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 

(об’єкт: Школа № 42») і архітектурна компанія 

АІММ (об’єкт: «Оздоровчо-розважальний центр, 

смт Брюховичі).
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У категорії «Приватний житловий будинок» переможцем журі назвало 

архітектурну майстерню Ярослава Терлецького ArhicWood Group, ав-

тора об’єкта «Приватний будинок «Орхідея». Призерами у даній кате-

горії, які отримали дипломи, стали Бойко Сергій (об’єкт: «Приватний 

котедж», м. Бровари) і Олійник Яна (об’єкт: «Будинок Бункер»).

Переможцем у номінації «Приз глядацьких симпатій» і володарем по-

дарунка (блендера) стала архітектурна група інвестиційно-будівельної 

компанії «Авантаж» (об’єкт: ЖК «Фаворит»). Призер у додатковій номі-

нації від журналу «Дом и интерьер» отримав спеціальний подарунок 

— розміщення статті у журналі. 

СКЛАД ЖУРІ КОНКУРСУ «ФАСАД РОКУ 2019»

■ Костянтин Ковшевацький, головний редактор видавництва 

Pragmatika;

■ Володимир Карлов, генеральний директор компанії  

«Бауміт Україна»;

■ Сергій Носков, керівник «Печерської Архітектурної Майстерні»;

■ Андрій Рижиков, генеральний директор і керуючий директор деве-

лоперської компанії DC Evolution;

■ Іван Салій, віце-президент Будівельної палати України, президент 

Громадського співтовариства «Всеукраїнська спілка виробників 

будматеріалів»;

■ Тетяна Григорова, головний архітектор проєктів BIP-PM Ltd;

■ Гюнтер Нойбахер, маркетинг-директор Baumit International.

ВПЕРЕД ДІЛО, ТОДІ ЗАБАВА

На урочисту церемонію нагородження і гала-вечерю зібралося більш 

ніж 200 гостей, серед них — архітектори, керівники компаній, партнери 

компанії «Бауміт Україна». Усі присутні могли ознайомитися з роботами 

конкурсантів на тач-дисплеях, відпочити, поспілкуватися з колегами у 

лаунж-зоні, зробити фото на пам’ять у спеціальних фотозонах. Щоб 

зарядитися позитивом, можна було взяти участь у конкурсах і отри-

мати невеликий пам’ятний подарунок. Яскравим завершенням вечора 

став виступ джаз-бенду, який виконав відомі світові хіти.

ПЛАНИ КОМПАНІЇ НА МАЙБУТНЄ

Четвертий фінал конкурсу залишився в історії. Попереду у компанії 

«Бауміт Україна» досить амбітна мета: створювати в Україні не лише 

красиві, якісні та енергоефективні, а й здорові будинки, і постачати 

для цього інноваційні матеріали. Компанія щиро вірить у те, що кон-

курс «Фасад року» допоможе розкрити нову для України концепцію 

здорової оселі завдяки цікавим роботам і відкриє нові імена талано-

витих професіоналів у будівельній галузі.

  ФАСАД 2019 
РОКУ 
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Основою для проєктування і створення ЖК «Малахіт» стали 
інноваційні архітектурні рішення та інженерні розробки. Для 

створення унікального оформлення і стильного вигляду фасаду 
були застосовані та впроваджені найсучасніші технології.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
■ Baumit ProContact
■ Baumit SilikonTop

Категорія «Висотний багатоквартир-
ний житловий будинок»
Проєкт: ЖК «Малахіт»
Автор: архітектурна група будівельної компанії «Інтергал-Буд»

ОГЛЯД РОБІТ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ

переможців конкурсу

  ГОЛОВНИЙ
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Категорія «Адміністративна будівля  
і будівля соціально-культурного  
призначення»
Проєкт: «Гімназія А+»
Автор: архітектурна компанія archimatika

Категорія «Приватний житловий 
будинок»
Проєкт: «Приватний будинок» Орхідея»
Автор: архітектурна майстерня Ярослава Терлецького 
ArhicWood Group

Для оформлення фасаду «Гімназії А+» архітекторам не-
обхідно було взяти до уваги унікальність даного ос-

вітнього проєкту. Будівля працює на теплових насосах, які 
використовують енергію землі, сонячних батареях, у ньому 
встановлена надсучасна система вентиляції. Усі ці факто-
ри були враховані в оформленні фасаду, щоб підкреслити 
унікальність будівлі не лише у зовнішньому вигляді, а й у її 
функціональності.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
■ Baumit BauContact EdelPutz
■ Baumit UniPrimer
■ Baumit SilikonColor
■ Baumit DuoTex
■ Baumit CreativTop
■ Baumit Protect A1
■ Baumit Artline Lazur

Рішення для оформлення фасаду цього об’єкта були ви-
брані для того, щоб якнайкраще відобразити характер 

і душу його господаря. Дизайн цього будинку — це данина 
класиці: правильна геометрія планів, великі арочні вікна, 
пілястри зі стилізованими капітелями. Для оформлення фа-
саду були обрані теплі пастельні кольори, які створюють ат-
мосферу романтики і відображають стиль «Львівської полі-
техніки».

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
■ Baumit UniPrimer
■ Baumit Stellapor Top 1,5 K
■ Baumit Flex Top
■ Baumit FlexUni
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Еластичність чи адгезія?
Обираючи гідроізоляцію, слід враховувати основні технічні вимоги, які до неї вису-

ваються, а саме:

■ Водонепроникність та водогерметичність;
■ Еластичність або перекриття тріщин;
■ Адгезія до бетонних основ;
■ Низька абсорбція води.

Якщо з водонепроникністю все зрозуміло (гідроізоляція запобігає потраплянню 

вологи на основу перекриття), то з еластичністю та адгезією все не так просто. 

Розглянемо, який склад продукту робить його еластичним 

або забезпечує хорошу адгезію до основи.

У полімерцементних матеріалах показники адгезії та еластичності  

обернено пропорційні. Тобто чим вищим є показник адгезії, тим мен-

шою буде еластичність матеріалу — і навпаки. Чим це можна пояс-

нити? Все дуже просто. Міцність зчеплення з основою (власне, адге-

зія) у сухих сумішах досягається велико ю кількістю цементу у своєму 

складі. І навпаки, еластичність матеріалу (його здатність перекривати 

тріщини) забезпечується великим відсотком полімерів у його складі. 

Полімери можуть бути або у сухому стані й міститися безпосередньо в 

сухій суміші, або перебувати у дисперсійному (рідкому) стані.

Враховуємо деформацію
Тепер, коли питання еластичності й адгезії стало зрозумілим, давайте  

поговоримо про те, яку саме роль відіграє еластичність гідроізоляці-

йної суміші і чому вона така важлива. Очевидно, що під 

час експлуатації балкони, тераси, цокольні частини 

будівель, підлоги з підігрівом та басейни зазнають 

постійних деформацій. Крім того, що деформу-

ватися може сама основа, деформація поверхні 

може виникати внаслідок коливання темпера-

тур, впливу снігу, дощу, вітру, тиску води тощо. 

ЩО ТАКЕ  
ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ  
І ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА

Кожна людина і понині прагне бути ближче до природи.  
Тому зазвичай у сучасному будинку або квартирі є лоджія, балкон або тераса.  

Оскільки вони є невід’ємною частиною фасаду, дуже важливо, щоб тераса чи балкон були не 
лише правильно та якісно зведені, а й і захищені від негативного впливу атмосферних факторів. 

Розглянемо один із основних кроків під час будівництва балконів і терас —  
застосування еластичної гідроізоляції.
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Саме тому для будівництва вищезазначених частин будівлі важливо 

використовувати якісні еластичні гідроізоляційні суміші — у момент 

деформування вони не тріснуть та не дадуть волозі потрапити вглиб 

конструкції. 

Згідно з Європейським стандартом якості EN 1504-2:2004, який регу-

лює клас еластичності полімерцементних гідроізоляційних сумішей, 

такі суміші поділяються на 5 класів: А1, А2, А3, А4 та А5. Суміш, яка 

відповідає першому класу (А1), витримує розтягнення основи не більше 

ніж на 0,1 мм/м, у той час як суміш класу А5 — більше 2,5 мм/м.

Перевагами таких полімерцементних 
гідроізоляційних сумішей є: 

■ Простота монтажу (на відміну від бітумних гідроізоляцій-
них сумішей, коли потрібно попередньо підігрівати мате-
ріал перед нанесенням);

■ Легке змішування компонентів А і В;
■ Висока міцність на розрив, хороші еластичність та адгезія 

до основи; 
■ Хороша водо- та атмосферостійкість;
■ Можливість нанесення на вологу основу.

Новий матеріал компанії Baumit — Baumit Protect 2K — двокомпо-

нентна гідроізоляційна суміш на цементній основі. Ця стійка до по-

зитивного і негативного тиску води, паропроникна морозостійка 

еластична суміш використовується для зовнішніх та внутрішніх ро-

біт на деформівних основах, для улаштування гідроізоляції балко-

нів, терас, ванних кімнат, басейнів, резервуарів з водою та цоколів. 

Підходить також для подальшого оздоблення керамічною плиткою.

Особливості Baumit Protect 2K:

■ 100% водонепроникність;
■ Висока еластичність;
■ Перекриття тріщин понад 1 мм;
■ Морозостійкість;
■ Можливість нанесення на вологу мінеральну поверхню;
■ Паропроникність;
■ Простота застосування.

Як бачимо, двокомпонентна суміш Baumit Protect 2K повністю відпові-

дає усім стандартам якості. Тому її використання — це 100% гарантія 

захисту переважної більшості мінеральних основ від впливу вологи 

та води. А правильне технічне поєднання гідроізоляції з еластичними 

клеями, фугами та герметиками, а також еластичною стрічкою — це 

запорука надійності та довговічності улаштованої системи підлог та 

стін у цивільному будівництві.

Новітні матеріали для будівництва мають задовольняти багатьом кри-

теріям:  довговічність, стійкість до різноманітних деформацій, морозо-

стійкість та паропроникність, міцність та еластичність. Сухі будівельні 

суміші та дисперсійні продукти ТМ Baumit повністю відповідають су-

часним стандартам якості. Крім того, в лабораторіях та центрах дослі-

дження і розвитку компанії Baumit щороку створюються нові, а голов-

не — затребувані матеріали. Саме тому використання таких продуктів 

надає можливість звести красиву терасу, зручний балкон або лоджію, 

які будуть максимально захищені від негативних факторів та радувати 

мешканців будинку багато років.
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Хорватія

Проєкт вуличного мистецтва  
у м. Вуковар
У місті Вуковар (Хорватія) за підтримки компанії Baumit відбув-
ся VukovArt — мистецький проєкт на якому були представлені 
роботи п’яти найкращих вуличних художників світу. Анаморфні 
3D-малюнки, створені митцями, були розташовані на п’яти різ-
них локаціях. 
Мета проєкту: відродження художньої самобутності міста. 
Власне, сама ідея створення фестивалю виникла із прагнення 
замінити «непривабливий» імідж міста позиціонуванням «худож-
нього порту», в якому заохочується і підтримується створення 
робіт будь-якого виду мистецтва, культури і творчості. Компанія 
Baumit підтримала цей проєкт, надавши продукти для підготовки 
та оздоблення фасадів. За допомогою високоякісних матеріалів 
ТМ Baumit свої роботи створили такі відомі митці, як WD (Wild 
Drawing) з Балі, художник Забу (Zabou) із Франції, митець із Бра-
зилії Тьяго Мацца (Thiago Mazza) та хорватський художник Лонак 
(Lonac). 
Якщо запитати у художника, як створити позитивний імідж 
міста і «змусити» його мешканців чи гостей посміхатися, від-
повідь буде простою: «Вам потрібно «побачити» дух міста…  
і працювати з хорошими матеріалами!»

Німеччина

BAU19@spitze.
Вперше на площі аж 200 тисяч квадратних метрів було проведено 

торгову виставку для будівельної галузі. Під час цього заходу свої 

продукти та рішення продемонструвало 2 250 учасників із 45 країн 

світу. Виставку відвідало 250 000 осіб, зокрема 85 000 гостей з-за 

кордону з більш ніж 150 країн світу. Такий інтерес до BAU, що прово-

диться у Мюнхені, лише довів важливість проведення цієї провідної 

світової торгової виставки, на якій демонструються різноманітні рі-

шення в галузі архітектури, будівельних матеріалів та систем.

Концепція нового дизайну стенда ТМ Baumit справила на відвідува-

чів величезне враження. Відкриту зону, яка знаходилася наче всере-

дині обрисів величезного абстрактного відра, відвідала дуже велика 

кількість гостей виставки. Центральним елементом стенда стала ін-

терактивна світлодіодна стіна площею 36 м², на якій інформація була 

подана у цікавій та розважальній формі. Команда відповідальних 

експертів Baumit змогла проконсультувати кожного із 1 500 відвіду-

вачів, які проявили інтерес до стенда. Такий результат став чудовим 

стартом нового будівельного сезону.

Світ Baumit
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Новини Baumit 
World

Німеччина

Виставка  
Architect @ work
ARCHITECT @ WORK — торговельна виставка, яка 
відбувається в різних мегаполісах за схемою «турне», 
на якій демонструються інноваційні продукти. Цільо-
вою аудиторією заходу є архітектори, конструкторські 
бюро, дизайнери інтер’єрів, спеціалісти зі встановлення та монтажу 
обладнання та інші фахівці, що цікавляться найновішими досягнен-
нями в будівельній галузі. Перелік усіх продуктів та послуг, що бу-
дуть представлені на виставці, спочатку розглядає та оцінює ком-
петентне журі, до якого входять архітектори та дизайнери інтер’єру.  
Крім інноваційності як основного напрямку заходу, для належного 
представлення окремих груп продуктів увага приділяється також 
і збалансованості асортименту всіх рішень, представлених на ви-
ставці. Також проводяться різні короткі семінари, які дають спеціа-
лістам можливість отримати інформацію про інновації, представлені 
на ARCHITECT @ WORK, і під час яких учасники можуть активно 
обмінюватися досвідом. 

ВРАЖАЮЧІ ЗА ФОРМОЮ ТА ВМІСТОМ.
У квітні 2018 року в Люксембурзі та у листопаді 2018 року у Бер-
ліні компанія Baumit представила концепцію «вражаючої структу-
ри» поверхні фасаду із красивим зовнішнім виглядом, улаштовану  
без стиків та з ефектом «металік». А 6 та 7 листопада 2019 року  
у Мюнхені Baumit представила свою найновішу розробку — фасад, 
оштукатурений абсолютно без стиків.
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Болгарія

Стипендії Baumit
Співробітництво між техніч-
ним університетом у Софії та 
Baumit (Болгарія) розпочало-
ся у 2004 році з маленького 
кроку — презентації продуктів 
ТМ Baumit на університетських 
заходах. 
Найбільше інноваційними про-
дуктами ТМ Baumit зацікавили-
ся фахівці кафедри «Будівельні 
матеріали і теплоізоляція». Це 
стало поштовхом для органі-
зації компанією Baumit конкурсу, в якому під гаслом «Теплоізоляція 
як системне рішення» можна було поєднати найкращий проєкт, за-
пропонований студентом, і продукти ТМ Baumit. Щороку кращі ро-
боти оцінювалися менеджерами з роботи із продукцією ТМ Baumit 
і професорами кафедри, тому виникла нова ідея — запровадити 
щорічну стипендію від Baumit для студентів, які запропонують най-
більш інноваційні рішення. У 2008 році було нагороджено перших 
шістьох студентів, а згодом було запроваджено стипендії також і для 
студентів кафедри «Будівельні технології» (факультет архітектури). З 
моменту впровадження і до сьогодні стипендії Baumit (Болгарія) отри-
мало 87 студентів, у 2019 році — аж 19 студентів! Крім того, протягом 
навчального року стипендіатам необхідно виконати маркетингове 
завдання від компанії Baumit. Усі креативні ідеї студентів, які беруть 
участь у цій програмі, презентуються під час семінару з великою при-
страстю і натхненням. Тема завдання минулого року була наступною: 
«Продукти ТМ Baumit і здорове життя».

Австрія

«Зимові» торгові виставки

Компанія Baumit допомагає створювати здорові оселі! У цьому 

змогли переконатися більш ніж 215 000 відвідувачів різних буді-

вельних виставок в Австрії, на яких продукція та рішення компа-

нії Baumit були представлені в рамках концепції «здорова оселя». 

Також, відвідувачі могли ознайомитися з особливостями та пере-

вагами штукатурок CreativTop і найбільшої палітри кольорів фарб 

ТМ Baumit. 
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