
MosaikTop
Лінійки кольорів Natural Line 
та Essential Line



Дві речі, надзвичайно важливі для візуального та емоційного сприйняття архітектури — колір та структура. І те, й 
інше може допомогти побачити «душу» будівлі, виділити її частини, підкреслити форму і матеріали архітектурних 
елементів. Завдяки кольору і структурі звертаєш увагу на фізичні та чуттєві характеристики будівлі, сприймаєш 
фасад або як «легкий і веселий», або «масивний і серйозний».

Колір і структура поєднуються, створюючи мозаїку. Це декоративна техніка, яка застосовується, наприклад, 
для оздоблення стін. Особливий мозаїчний візерунок створюється так: невеличкі шматочки скла або каменю 
приклеюються до поверхні. Ця техніка була відома ще у давнину і набула найширшого використання у 
візантійській архітектурі. Її назва походить від латинського слова musaicum, що означає «присвячене музам».

Декоративні штукатурки Baumit MosaikTop є сучасним втіленням мозаїки. Ці продукти, доступні у 30 кольорах, 
дозволяють створювати найрізноманітніші поверхні, які підкреслять індивідуальність будинку та зроблять його 
чимось особливим — річчю, яка дійсно варта уваги. Кожна з даних штукатурок має свою екстраординарну грубу 
структуру завдяки органічним в’яжучим, кварцовому піску і добавкам. Саме тому вони виглядають настільки 
фантастично, ідеально доповнюючи і традиційну, і сучасну архітектуру будівель.
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Для компанії Baumit пріоритетним є використання натуральних матеріалів і технологій. Природа суттєво впливає 
на наш особистий розвиток, спосіб життя, умови, в яких ми живемо. Тому дім, крім його основної функції «житла», 
повинен бути комфортним і «здоровим». Оптимальні параметри, необхідні для цього, можна створити шляхом 
створення відповідного дизайну будівлі та правильно підібраних матеріалів.

Однією з найважливіших цілей компанії Baumit завжди було створення «здорових» умов проживання. До 
складу штукатурок Baumit MosaikTop входять органічні в’яжучі та натуральні кварцові наповнювачі. Завдяки 
цим компонентам штукатурки мають вигляд і характеристики натурального каменю. Ці характеристики також 
відображають і назви кольорів, наприклад, Everest або Montblanc. Продукт гідрофобний, паропроникний, 
має високу стійкість до стирання, впливу води і механічних пошкоджень. Тому штукатурки Baumit MosaikTop 
ідеально підходять для зовнішніх робіт, особливо для оздоблення цокольної частини будівлі.  Крім того, продукт 
характеризується високою адгезією до основи, його можна наносити на бетонні та мінеральні основи, а також 
на цементні штукатурки. Baumit MosaikTop — це різноманітні візуальні ефекти, від твердого граніту до м’якого 
піщанику для створення красивого та унікального простору.   

Повернення до природи.
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Цокольна частина фасаду піддається особливо високим рівням 
навантаження внаслідок забруднень, механічних впливів та впливу 
дощових вод. Мозаїчна штукатурка Baumit MosaikTop — ідеальне 
декоративне штукатурне покриття для цокольної частини фасаду. 
Продукт має високий рівень водовідштовхування та достатню 
паропроникність, тому він підходить навіть для декоративного 
оздоблення великих площ фасадів. До складу лінійок природних 
кольорів Baumit Natural Line та базових кольорів Baumit Essential 
Line входять 30 різних кольорів, що дозволяє створювати 
найрізноманітніші індивідуальні та стильні варіанти оздоблення.

Штукатурки Baumit MosaikTop забезпечують захист стін від впливу атмосферних факторів, забруднення і появи 
водоростей і грибків. Ще кілька характеристик — виняткова стійкість до стирання, впливу води і механічних 

пошкоджень — роблять ці штукатурки дійсно особливими. Разом вони забезпечують ефективний 
захист будівлі на довгі роки.
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Baumit MosaikTop: 
Красивий захист.
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Нова лінійка природних кольорів Baumit MosaikTop — Natural Line [8 кольорів]: 
Довготривалий захист. 

M 337 Montblanc

M 341 Rocky

M 338 Olympus

M 342 Everest  

M 339 Castle

M 343 Etna

M 340 Babia

M 344 Vesuvius

Нова лінійка природних кольорів Baumit Natural Line вирізняється не лише витримуванням поверхнею високих рівнів 
навантаження та тривалим строком її експлуатації. Використання цих штукатурок дозволяє надати вигляду фасаду 

природності. Оптичні особливості різних видів каменю варіюються від граніту з різноманітними мармуровими
і різнокольоровими фактурами до поверхні з виглядом піщанику.

Новинка



Оновлена лінійка базових кольорів Baumit MosaikTop — Essential Line [22 кольори]: 
Ефект різнокольорових камінців.

Головна особливість штукатурок Baumit MosaikTop — її незвичайна структура, яка нагадує маленькі камінці. 
Така структура надає вигляду фасаду елегантності та природності. Ці штукатурки, до складу яких входять 

органічні в’яжучі та кварцовий пісок, також мають інші складники натурального походження.

10/11

M 301 Albaron

M 305 Victoria

M 302 Monviso

M 306 Parnass

M 303 Matterhorn

M 307 Bistra

M 304 Denali

M 308 Kope



Оновлена лінійка базових кольорів Baumit MosaikTop — Essential Line [22 кольори]: 
Ідеальна для будівництва нового покоління. 12/13

 Колір фасаду притягує увагу, навіть коли дивишся на нього з відстані. Саме він є першою річчю, яку помічаєш у будівлі. 
Пофарбований кварцовий пісок у спеціально відібраних відтінках, який є характерною особливістю штукатурок 

Baumit MosaikTop, надає можливість створювати найрізноманітніші ефекти на фасаді. А унікальний зовнішній 
вигляд фасаду та його колір залишатимуться «сяючими» протягом багатьох років.  

M 312 Cook

M 316 Kosh

M 313 Athos

M 317 El Capitan  

M 314 Ararat

M 318 Rax

M 315 Rodna

M 325 Bellavista
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Перед використанням штукатурку Baumit MosaikTop слід ретельно перемішати низькообертовим міксером. Продукт 
наноситься шпателем з нержавіючої сталі шаром товщиною, яка дорівнює 1,5–2 зерна, і загладжується у мокрому 

стані — завжди в однаковому напрямку. Продукт призначений для використання на цементних штукатурках, 
бетонних і мінеральних основах.

Оновлена лінійка базових кольорів Baumit MosaikTop — Essential Line [22 кольори]: 
Поєднання кольору і структури.

M 326 Triglav

M 330 Elbrus

M 327 Rushmore

M 331 Nemrut  

M 328 Durano M 329 Cristallo



Створіть наступний проєкт з унікальною структурою
www.baumit.com


