
Каталог 2020
Технічна інформація

Ідеї з майбутнім.



3

Декоративно-оздоблювальні матеріали

NanoporColor .........................................................................................................................................................7
StarColor .............................................................................................................................................................. 11
PuraColor ............................................................................................................................................................. 15
SilikonColor .......................................................................................................................................................... 19
SilikatColor .......................................................................................................................................................... 23
GranoporColor ..................................................................................................................................................... 27
Lasur .................................................................................................................................................................... 31
Metallic ................................................................................................................................................................ 35
Finish.................................................................................................................................................................... 39
NanoporTop ......................................................................................................................................................... 41
StarTop ................................................................................................................................................................. 45
PuraTop ................................................................................................................................................................ 49
SilikonTop ............................................................................................................................................................. 53
SilikatTop ............................................................................................................................................................. 57
StellaporTop ......................................................................................................................................................... 61
GranoporTop ........................................................................................................................................................ 65
CreativTop ............................................................................................................................................................ 69
FineTop ................................................................................................................................................................ 73
MosaikTop ........................................................................................................................................................... 77
ClassicoSpecial ................................................................................................................................................... 83
PremiumPrimer ................................................................................................................................................... 87
UniPrimer ............................................................................................................................................................. 91
FillPrimer .............................................................................................................................................................. 95
MultiPrimer .......................................................................................................................................................... 97
FungoFluid ........................................................................................................................................................... 99
SpeedTop ........................................................................................................................................................... 101

Системи теплоізоляції

StarContact White ............................................................................................................................................. 105
StarContact ........................................................................................................................................................ 111
ProContact ......................................................................................................................................................... 117
BauContact ........................................................................................................................................................ 121
PowerFlex ........................................................................................................................................................... 125
SupraFix ............................................................................................................................................................. 129
NivoFix ................................................................................................................................................................ 133
BituFix 2K .......................................................................................................................................................... 137
DispoFix ............................................................................................................................................................. 139
StarTex ............................................................................................................................................................... 141
DuoTex ................................................................................................................................................................ 143
StrongTex ........................................................................................................................................................... 145

Штукатурні суміші

MPA 35L ............................................................................................................................................................ 149
MPA 35 .............................................................................................................................................................. 153
Spritz .................................................................................................................................................................. 157
MVR Uni ............................................................................................................................................................. 161
Manu 1............................................................................................................................................................... 165
SeedFix .............................................................................................................................................................. 169
MPI 25 White ..................................................................................................................................................... 171
MPI 25L ............................................................................................................................................................. 175

ЗМІСТ«БАУМІТ УКРАЇНА»
«Бауміт Україна» — дочірнє підприємство австрійського холдингу Schmid Industrieholding  
зі 100-літньою історією. Головними напрямками роботи компанії є системи утеплення, пасто- 
подібні фасадні штукатурки і фарби, мінеральні штукатурки і клеї для плитки, матеріали для улашту- 
вання основи підлоги.

На ринку України ТМ Baumit представ-

лена з 2002 року. За ці роки матеріа-

лами бренда було виконано утеплення 

і опорядження фасадів багатьох адмі-

ністративних і житлових будівель в різ-

них регіонах країни. Якість Baumit в 

Україні вибрали такі визнані будівель-

ні підприємства, як «Київміськбуд», 

Stolitsa Group, «Житло-Інвест», KAN 

Development, «Українська будівельна 

компанія», «Інтергал-Буд» та інші.

Турбота про клієнтів і партнерів

Співробітники компанії піклуються 

не лише про якість продукції, а й про 

всебічну технічну підтримку клієнтів, 

у тому числі теплотехнічні розрахун-

ки, розробку тендерної документації 

та технічних вузлів для проектуваль-

ників. «Бауміт Україна» регулярно 

проводить тематичні семінари для 

спеціалістів з проектування і засто-

сування комплексних систем тепло-

ізоляції.

30 років ідей з майбутнім!

У 2018році ТМ Baumit відсвяткувала 

30-річчя. Із самого початку заснува-н-

ня у концепцію бренда були закладені 

інноваційні рішення і якісний сервіс  

для кожного клієнта. Щоб втілити у жит-

тя місію «красивої, енергоефективної 

та здорової оселі», були запроваджені 

численні інновації, які стали револю-

ційними для будівельної галузі.

Екологічна програма

Новаторський підхід і перспективне 

мислення надають клієнту можливість 

вже сьогодні отримувати інновації 

майбутнього, адже підприємницька ді-

яльність компанії Baumit орієнтована 

на економічні та екологічні цілі: еко-

номію ресурсів, мінімізацію спожи-

вання енергії та виділення шкідливих 

речовин, оптимізацію використання 

сировини і палива.

Дослідження для покращення  

якості життя 

Сьогодні, маючи представництва  

у більш ніж 25 країнах світу, компа-

нія Baumit продовжує розробку ін-

новаційних технологій будівництва.  

У Дослідному парку Viva відбувають-

ся нові важливі відкриття в рамках 

концепції «Здорова оселя»: забезпе-

че-ння у приміщенні тепла взимку 

і прохолоди влітку, що буде сприяти 

підвищенню рівня комфорту; постій-

на акумуляція теплової енергії, що 

допоможе формуванню збалансо-

ваного мікроклімату в приміщен-

ні; покращення буферизації вологи  

для регуляції мікроклімату в будівлі. 

Буде вдосконалюватися рівень надан-

ня сервісних послуг, особливо в галузі 

мультимедіа, і консультування щодо 

вибору фарб. Компанія Baumit ство-

рює нові рішення і задає тенденції у 

будівельній галузі. 

У статуті компанії сказано: «Ми 

прагнемо полегшити і прискорити 

роботу на будівельному майданчику 

завдяки продуктам незмінно висо-

кої  якості».
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Техничний опис продукту

Baumit NanoporColor
Бауміт НанопорКолор

 З ефектом фотокаталізу
 Самоочищувальна
 Довговічна

Преміальна інноваційна нанофарба Baumit NanoporColor

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна інноваційна фасадна мінеральна фарба Baumit NanoporColor призначена 
для влаштування захисного шару на підготовлених нових і існуючих мінеральних осно-
вах, на існуючих і нових силікатних покриттях. Використовується ззовні і всередині буді-
вель. За рахунок високої паропроникності, особливо рекомендується для застосування 
при реконструкції та реставрації пам’яток архітектури, а також для захисту і дизайнер-
ського оздоблення фасадів нових будівель та фасадних систем теплоізоляції. Придатна 
для відновлення і повторного покриття теплоізоляційних систем з мінеральним фінішним 
покриттям.
Особливості
Інноваційна декоративна фасадна воднодисперсійна нанофарба на основі рідкого ка-
лієвого скла Baumit NanoporColor — має нанокристалічну гладку поверхню; створює 
захисну плівку для підвищення довговічності фасаду; особливо стійка до забруднень та 
атмосферних впливів, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів; самоочищу-
вана за рахунок ефекту фотокаталізу, що забезпечує додатковий активний захист від ор-
ганічних забруднень, які змиваються за рахунок випаровування вологи та атмосферних 
опадів; високопаропроникна і СО2-проникна, гідрофобна; стійка до подряпин, ультрафі-
олетового випромінювання та вигорання; має високий ступінь укривності і високу ад-
гезію до основи; висихає без виникнення напружень; екологічно безпечна. Нанофарба 
Baumit NanoporColor готова до застосування, зручна у використанні.
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості нанофарби Baumit NanoporColor відповіда-
ють та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.

Склад: інноваційні мінеральні та органічні в’яжучі, 
мінеральні наповнювачі, рідке калієве скло, 
пігменти, добавки і вода.

Колір: згідно з колірником Baumit Life
Температура застосування: від +8 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit NanoporColor — не раніше ніж 
через 12 годин

-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 6 годин

-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 
години
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Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +8 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +8 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н 
Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 

опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступни-
ми спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer — технологічна перерва не менше ніж 24 години;

Виконання робіт

 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад,  
Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати склово-
локнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
 бетонні та інші мінеральні основи;
 мінеральні, силікатні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються  

на основі, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу  

карбонізації);
 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Фарбу Baumit NanoporColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером 
або дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit NanoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 

14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit NanoporColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Напри-
клад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit NanoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 

14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit NanoporColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit NanoporColor нерозбавлений* — наносити при потребі;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 6 годин.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна 
консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитра-
ти, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Нанофарбу Baumit NanoporColor можна наносити малярним валиком, щіткою або агре-
гатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Вагнер) 
та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. Фарбу 
наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопіч-
них вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним ку-
том і на однаковій відстані від фасадної поверхні — 25-40 см.
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit NanoporColor в один шар в тому ж кольорі.

Обладнання для 
механізованого нанесення:

Машини безповітряного розпилення, 
наприклад: апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL5321 або LL315; Тиск: 100 бар;
Фільтр 60;
або
апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60.

Густина: ~1,5 кг/дм³
PH - значення: ~12
Фізичний стан: рідина
Вміст мінеральних  
наповнювачів:

~65%

Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Товщина сухої плівки: 50 ÷ 100 мкм, клас E2 згідно EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, клас S1 «Дрібнозернисті» згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 30-40

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 «Висока паропроникність» 
по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,01 м; клас V1 по EN 1062-1, Sd<0,15 м
Водопроникність: <0,1 кг/(м²×год.¹/²), клас W3 «Низький» по EN 1062-1
Здатність до 
перекриття тріщин:

не регламентовано, - клас A0 по EN 1062-1

Проникність діоксиду 
вуглицю, г/(м²×доб.):

не регламентовано - клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних 
речовин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
- фактичне значення: <40 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,48 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування). 
Витрати можуть змінюватись залежно від фактури по-
криття.
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Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин піс-
ля нанесення має бути в межах від +8 до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами. 

Baumit StarColor
Бауміт СтарКолор

 Преміальна високоякісна фасадна дисперсійна фарба
 Висока паропроникність і CO2-проникність
 Створює захисну плівку для підвищення довговічності фасаду

Преміальна силіконова фарба Baumit StarColor

Сфера застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна фарба фасадна силіконова Baumit StarColor призначена для влаштування 
захисного шару на підготовлених нових і існуючих мінеральних основах, на існуючих і 
нових силікатних, силіконових і акрилових покриттях. Використовується ззовні і всере-
дині будівель. Особливо рекомендується для цокольної частини будівель, захисту і диза-
йнерського оздоблення фасадів нових будівель і фасадних систем теплоізоляції, а також 
при реставрації та реконструкції історичних будівель.
Особливості
Висока укривність, висока стійкість до атмосферних факторів та ультрафіолету, низька 
тенденція до забруднення та виникнення плям, гідрофобна, дифузійна, морозостійка, 
легко миється і легка у застосуванні, наноситься вручну або механізовано за допомогою 
стандартного обладнання безповітряного розпилення. Гальмує розвиток мікроорганіз-
мів (грибків, водоростей тощо) на фасаді за рахунок застосування в процесі виробни-
цтва, найновішого захисного покриття, стійкого до вилуговування. Готова до використан-
ня, висихає без напружень.
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості силіконової фарби Baumit StarColor відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E1 S1 V1 W3 A2 C0 та DIN 55945.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.

Склад: модифіковане силіконове і органічні в’яжучі, 
наповнювачі, пігменти, добавки і вода

Колір: згідно з колірником Baumit Life
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit StarColor 

-  не раніше ніж через 12 годин
-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 

фарби — не раніше ніж через 6 годин
Високопоглинаючі основи  
(мінеральні і силікатні покриття):
-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 

Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 години
Обладнання для 
механізованого нанесення:

Машини безповітряного розпилення, 
наприклад: апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL5321 або LL315; Тиск: 90 бар; Фільтр 60;
або апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60.

Густина: ~1,4 кг/дм³
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Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання 
робіт

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Технологічна перерва витримування стартових штукатурних систем до нанесення фарби 
залежить від товщини штукатурного шару і переважних кліматичних умов, але не менше 
7 діб. Щоб уникнути вигорання кольору фарби слід забезпечити нормальне протікання 
всіх процесів гідратації, карбонізації та затвердіння штукатурного шару під фарбування, 
особливо для темних насичених кольорів фарби в спекотну або прохолодну та/або вологу 
погоду — це подовжить термін експлуатації фасадного покриття.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, 

особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими 
доступними спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer — технологічна перерва не менше ніж 24 години;
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;

Виконання робіт

 бетонні та інші мінеральні основи;
 затверділі мінеральні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються 

на основі, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу 

карбонізації);
 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Фарбу Baumit StarColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером або 
дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit StarColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit StarColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Напри-
клад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit StarColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро  

14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit StarColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit StarColor нерозбавлений* — наносити при потребі;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 6 годин.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна 
консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитра-
ти, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Силіконову фарбу Baumit StarColor можна наносити малярним валиком, щіткою або 
агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Ваг-
нер) та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. 
Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопіч-
них вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним ку-
том і на однаковій відстані від фасадної поверхні — 25-40 см.
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit StarColor в один шар в тому ж кольорі.

PH - значення: ~8
Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, клас S1, «Дрібнозернисті»; згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 80-120

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 «Висока паропроникність» 
по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,02 м; клас V1 по EN 1062-1
Водопроникність: <0,05 кг/(м²×год.¹/²), клас W3 «Низький» по EN 1062-1
Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

не регламентовано - клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
-  фактичне значення: <40 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,48 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування).  
Витрати можуть змінюватись залежно від фактури 
покриття.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
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Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами.

Baumit PuraColor
Бауміт ПураКолор

 Високий ступінь укривності та еластичності
 Найширша колірна палітра
 Високий ступінь білизни білого кольору та вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
 Яскраві та темні насичені кольори з технологією Baumit Cool Pigments Technology
 Надвисока гідрофобність
 Особливо стійка до впливу мікроорганізмів, грибків та цвілі
 Атмосферостійка та морозостійка
 Пофарбовані фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення,  
    впливу ультрафіолету, виникнення плям
 Легка та зручна при нанесенні

Преміальна фарба Baumit PuraColor на основі чистого  
акрилатного в'яжучого

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна фасадна фарба Baumit PuraColor на основі водної дисперсії "чистих" акрилат-
них в'яжучих, призначена для захисту і дизайнерського оздоблення фасадів та фасадних 
мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних систем в яскравих та насичених 
кольорах. Застосовується для оздоблення підготовлених нових або існуючих бетонних, 
поштукатурених або пошпакльованих стінових конструкцій зовні і всередині будівель, 
а також для пофарбування фасадних штукатурних покриттів на основі мінеральних або 
органічних в'яжучих. Особливо рекомендується для пофарбування цокольної частини фа-
садних теплоізоляційних систем.
Особливості
Придатна для нанесення малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.
Після нанесення утворює особливо гідрофобне, дифузійне та еластичне покриття, стійке 
до атмосферних факторів та забруднень, промислової загазованості, а також до ультрафі-
олетового випромінювання.
Застосування Cool-пігментів дозволяє застосовувати фарбу на системах скріпленої те-
плоізоляції навіть в темних насичених кольорах без обмежень. 
Гальмує розвиток мікроорганізмів (грибків, водоростей тощо) на фасаді за рахунок за-
стосування в процесі виробництва найновішого захисного покриття стійкого до лугів.
Зручна у використанні та екологічно безпечна.
Палітра кольорів
Фарба на основі чистого акрилату Baumit PuraColor виготовляється в трьох базах для отри-
мання всієї палітри кольорів та відтінків колекції Baumit Life, в загальній кількості 852 кольори:
 база GMFF — для забарвлення в кольори колекції Baumit Life, що закінчуються на циф-

ри 1, 2, 3; тобто фарби насиченого кольору; застосовуються спеціальні Cool-пігменти;
 база GMF — для забарвлення в кольори колекції Baumit Life, що закінчуються на цифри 

4-9; тобто фарби менш насичених пастельних відтінків;
 база GMWF — білий колір.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості акрилатної фарби Baumit PuraColor відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: водна дисперсія органічних в'яжучих на основі "чи-
стого" акрилату, мінеральні наповнювачі, пігменти, 
неорганічні і органічні добавки, вода
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Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life, зокре-
ма яскраві та насичені кольори, номера яких закінчу-
ються на XXX1

Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit PuraColor — не раніше ніж 
через 12 годин

-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 6 годин

-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 
години

Обладнання для 
механізованого нанесення:

Машини безповітряного розпилення, наприклад: 
апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL315; Тиск: 90 бар; Фільтр 60
або апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60

Густина: ~1,4 кг/дм³
PH - значення: ~8,5
Вміст мінеральних наповню-
вачів:

~70%

Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Товщина сухої плівки: 50 ÷ 100 мкм, клас E2 згідно EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, клас S1 "Дрібнозернисті" згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 200-250

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 "Висока паропроникність" 
по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,15 м; клас V1 по EN 1062-1
Водопроникність: >0,1 до ≤ 0,5 кг/(м²×год.¹/²), клас W2 "Середній" по  

EN 1062-1
Здатність до перекриття трі-
щин:

>250 мкм за швидкості 0,05 мм/хв., клас A2 по  
EN 1062-1

Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

не регламентовано - клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія "c" (Wb); 40 г/л (2010)
-  фактичне значення: < 40г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,48 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування). Витрати мо-
жуть змінюватись залежно від фактури покриття.

Термін зберігання

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Пакування

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

ною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Технологічна перерва витримування стартових штукатурних систем до нанесення фарби 
залежить від товщини штукатурного шару і переважних кліматичних умов, але не менше 
7 діб. Щоб уникнути вигоряння кольору фарби слід забезпечити нормальне протікання 
всіх процесів гідратації, карбонізації та затвердіння штукатурного шару під фарбування, 
особливо для темних насичених кольорів фарби в спекотну або прохолодну та / або воло-
гу погоду — це подовжить термін експлуатації фасадного покриття.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, 

особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими 
доступними спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer (технологічна перерва не менше ніж 24 год.);
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
 бетонні та інші мінеральні основи;
 затверділі мінеральні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються 

на основі, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу 

карбонізації);
 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Фарбу Baumit PuraColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером або 
дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit PuraColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води  

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit PuraColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Наприклад, 
старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit PuraColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води  

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit PuraColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit PuraColor нерозбавлений* — наносити при потребі;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 6 годин.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Непра-
вильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів при виконанні робіт (пере-
витрати, колірні відтінки).

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з завершени-
ми процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідрофоб-



18 19

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Нанесення фарби
Акрилатну фарбу Baumit PuraColor можна наносити малярним валиком, щіткою або агре-
гатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Вагнер) 
та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. Фарбу 
наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопічних 
вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і 
на однаковій відстані від фасадної поверхні (25-40 см).
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit PuraColor в один шар в тому ж кольорі.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі  конструкції або при наявності ри-
зику утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами.
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR 20 - 24 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥5 мм 
Baumit StarContact або використовувати Baumit PowerFlex товщиною шару 3-4 мм.
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR ≥ 25 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥3 мм.
Завдяки технології Baumit Cool Pigments Technology, спеціальні пігменти відбивають 
значну кількість сонячного проміння та сприяють зменшенню нагріву декоративного 
шару (див. табл. 1).
Наступні кольори колекції Baumit Life можуть бути використані в системах скріпленої 
теплоізоляції Baumit з обов'язковим виконанням армованого склосіткою гідрозахисного 
шару Baumit StarContact товщиною не менше ніж 5 мм, або Baumit PowerFlex товщи-
ною не менше ніж 3 мм:
Таблиця 1
- 0181, 0191;
- 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392;
- 0401, 0402, 0411,0412, 0421, 0422, 0431,0432, 0441, 0442;
- 0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582;
- 0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682;
- 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891 , 0892;
- 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972.
Фарба Baumit PuraColor має стандартні властивості протидії ушкодженню цвіллю. 
На об'єктах з критичними умовами навколишнього середовища (наприклад, вплив воло-
гості вище середнього рівня, конденсат, близькість до водойм, зелених насаджень, роз-
ташування на узліссі, зелені насадження поблизу будинку тощо) ми рекомендуємо поси-
лювати дані властивості додатковою кількістю фунгіцидів. Тривала відсутність ураження 
цвіллю не може бути гарантована. 

Baumit SilikonColor
Бауміт СиліконКолор

 Водовідштовхувальна
 Висока паропроникність
 Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів та біологічних забруднень (цвілі тощо)

Професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Декоративна фасадна силіконова фарба Baumit SilikonColor призначена для влаш-
тування захисного шару по підготовленим новим та існуючим мінеральним основам, 
по існуючим і новим силіконовим і акриловим покриттям, а також в системах теплоізо-
ляції Baumit. Використовується ззовні та всередині будівель. Особливо рекомендується 
для цокольної частини будівель, а також для реставрації пам’яток архітектури. 
Особливості
Водовідштовхуюча, високопаропроникна, еластична, висока стійкість до негативного 
впливу атмосферних факторів, ультрафіолетового випромінювання, забруднень, про-
мислової загазованості, мікроорганізмів. Довговічна, проста у застосуванні. 
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості силіконової фарби Baumit SilikonColor відпо-
відають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.

Склад: силіконове та органічні в'яжучі, мінеральні наповню-
вачі, пігменти, добавки і вода

Колір: згідно з колірником Baumit Life
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit SilikonColor — не раніше ніж 
через 12 годин

-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 4 години

-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 години

Обладнання для механізовано-
го нанесення:

Машини безповітряного розпилення, наприклад: 
апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL315; Тиск: 80 бар; Фільтр 60
апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60

Густина: ~1,6 кг/дм³
PH - значення: ~8
Фізичний стан: рідина
Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Товщина сухої плівки: 100 ÷ 200 мкм, клас E3 згідно EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, клас S1 "Дрібнозернисті" згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 80-120
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Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 "Висока паропроникність" 
по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: <0,1 м; клас V1 по EN 1062-1, Sd<0,15 м
Водопроникність: <0,2 кг/(м²×год.¹/²), клас W2 "Середній" по EN 1062-1
Здатність до перекриття тріщин: не регламентовано, клас A0 по EN 1062-1
Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

не регламентовано, клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
-  фактичне значення: <40 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування).
Витрати можуть змінюватись залежно від фактури 
покриття.

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Виконання робіт

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, 

особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими 
доступними спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer (технологічна перерва не менше ніж 24 год.);
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
 бетонні та інші мінеральні основи;
 затверділі мінеральні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються на ос-

нові, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу 

карбонізації);
 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Фарбу Baumit SilikonColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером або 
дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit SilikonColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води  

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit SilikonColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. 
Наприклад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних 
систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit SilikonColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води  

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit SilikonColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit SilikonColor нерозбавлений* — наносити при потребі;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 4 години.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Непра-
вильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (пе-
ревитрати, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Силіконову фарбу Baumit SilikonColor можна наносити малярним валиком, щіткою або 
агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Ваг-
нер) та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. 
Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопічних 
вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і 
на однаковій відстані від фасадної поверхні (25-40 см).
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit SilikonColor в один шар в тому ж кольорі.

Виконання робіт
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Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами. 

Baumit SilikatColor
Бауміт СилікатКолор

 Високопаропроникна
 Мінеральна
 Спеціально для об'єктів реставрації

Силікатна фарба Baumit SilikatColor

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Декоративна фасадна мінеральна фарба Baumit SilikatColor призначена для влаштуван-
ня захисного шару на підготовлених нових і існуючих мінеральних основах, на існуючих 
і нових силікатних покриттях. Використовується ззовні і всередині будівель. За рахунок 
високої паропроникності, особливо рекомендується для застосування при реконструкції 
та реставрації пам’яток архітектури, а також для захисту і дизайнерського оздоблення 
фасадів нових будівель та фасадних систем теплоізоляції.
Особливості
Декоративна фасадна вододисперсійна мінеральна фарба на основі рідкого калієво-
го скла Baumit SilikatColor. Високопаропроникна і СО2-проникна, гідрофобна, стійка 
до забруднень, негорюча; гальмує розвиток мікроорганізмів (грибків, водоростей тощо) 
на фасаді; має високий ступінь укривності і високу адгезію до основи; при висиханні 
не утворює плівку; екологічно безпечна і не містить консервантів. Силікатна фарба 
Baumit SilikatColor готова до застосування, легко оброблюється, зручна у використанні.
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості силікатної фарби Baumit SilikatColor відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.

Склад: силікатне та органічні в’яжучі, мінеральні наповнюва-
чі, пігменти, добавки і вода

Колір: згідно з колірником Baumit Life
Температура застосування: від +8 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit SilikatColor -— не раніше ніж 
через 12 годин

-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 4 години

-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 години

Обладнання для механізовано-
го нанесення:

Машини безповітряного розпилення, наприклад: 
апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL5321 або LL315; Тиск: 100 бар;
Фільтр 60;
або апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60.

Густина: ~1,6 кг/дм³
PH - значення: ~11
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Фізичний стан: рідина
Вміст мінеральних наповню-
вачів:

~65%

Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Товщина сухої плівки: 50 ÷ 100 мкм, клас E2 згідно EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, клас S1 "Дрібнозернисті" згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 40-60

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 "Висока паропроникність" 
по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,01 м; клас V1 по EN 1062-1, Sd<0,15 м
Водопроникність: <0,1 кг/(м²×год.¹/²), клас W3 "Низький" по EN 1062-1
Здатність до перекриття трі-
щин:

не регламентовано - клас A0 по EN 1062-1

Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

не регламентовано - клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
- фактичне значення: <40 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування). Витрати мо-
жуть змінюватись залежно від фактури покриття.

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +8 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +8 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, 

особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими 
доступними спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer (технологічна перерва не менше ніж 24 год.);
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
 бетонні та інші мінеральні основи;
 мінеральні, силікатні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються на ос-

нові, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу 

карбонізації);

Виконання робіт

 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Приготування Фарбу Baumit SilikatColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером або 
дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit SilikatColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 

14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit SilikatColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. 
Наприклад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних 
систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit SilikatColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 

14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit SilikatColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit SilikatColor нерозбавлений* — наносити при потребі;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 4 години.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Непра-
вильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (пе-
ревитрати, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Силікатну фарбу Baumit SilikatColor можна наносити малярним валиком, щіткою або 
агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Ваг-
нер) та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. 
Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопічних 
вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і 
на однаковій відстані від фасадної поверхні (25-40 см).
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit SilikatColor в один шар в тому ж кольорі.
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Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +8 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами.

Baumit GranoporColor
Бауміт ГранопорКолор

 Широкий вибір кольорів
 Водовідштовхувальна
 Еластична

Акрилова фарба Baumit GranoporColor

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Декоративна фасадна акрилова фарба Baumit GranoporColor призначена для влашту-
вання захисного шару по підготовленим новим і існуючим мінеральним основам, по іс-
нуючим і новим акриловим покриттям, а також в системах теплоізоляції Baumit. Засто-
совується ззовні та всередині будівель. Особливо рекомендується для цокольної частини 
будівель. Фарба Baumit GranoporColor доступна у великій кількості кольорів.
Особливості
Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних 
впливів, ультрафіолетового випромінювання, зручна у використанні, екологічно безпеч-
на.
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості акрилової фарби Baumit GranoporColor відпо-
відають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W3 A2 C0.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3723 від 
21.02.2017.

Склад: акрилове та органічні в’яжучі, мінеральні наповнюва-
чі, пігменти, добавки і вода

Колір: згідно з колірником Baumit Life
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Технологічні перерви: -  нанесення 1-го шару фарби після улаштування 

фасадного фінішного мінерального декоративного 
покриття Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби

-  нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування 
розведеною Baumit GranoporColor — не раніше ніж 
через 12 годин

-  нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 4 години

-  нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 години

Обладнання для механізовано-
го нанесення:

Машини безповітряного розпилення, наприклад: 
апарат Graco UM II 795 PC
Насадка: LL315; Тиск: 90 бар; Фільтр 60
апарат Samba XL
Насадка: PAA 525; Тиск: 140 bar; Фільтр 60

Густина: ~1,6 кг/дм³
PH - значення: ~7,5
Фізичний стан: рідина
Вміст мінеральних  
наповнювачів:

~70%

Ступінь блиску: матовий, клас G3 згідно EN 1062-1
Товщина сухої плівки: 50 ÷ 100 мкм, клас E2 згідно EN 1062-1
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Розмір часток: <100 мкм, клас S1 "Дрібнозернисті" згідно EN 1062-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 200-250

Паропроникність: 15 ÷ 150 г/(м²×доб.); клас V2 "Середня паропроник-
ність" по EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,2 м; клас V2 по EN 1062-1, Sd = 0,14 ÷1,4 м
Водопроникність: <0,08 кг/(м²×год.¹/²), клас W3 по EN 1062-1
Здатність до перекриття трі-
щин:

>250 мкм за швидкості 0,05 мм/хв., клас A2  
по EN 1062-1

Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

не регламентовано – клас C0 згідно EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
- фактичне значення: <40 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~44 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² при нанесенні у 2 шари 

(ґрунтування + один шар фарбування). Витрати мо-
жуть змінюватись залежно від фактури покриття.

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, 

особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими 
доступними спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer (технологічна перерва не менше ніж 24 год.);
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Фарба придатна для нанесення на такі основи:
 цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;
 бетонні та інші мінеральні основи;
 мінеральні, силікатні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються на ос-

нові, зокрема по системах теплоізоляції.
Фарба може бути нанесена при додатковому тестуванні:
 вапняні штукатурні покриття (звернути особливу увагу на завершення процесу 

карбонізації);
 гіпсокартонні плити.
Не призначена для використання на таких основах:
 лакофарбові і олійні покриття, клейові фарби;
 штучні матеріали та пластмаси;
 вапняні пофарбування;
 метал і деревина;
 високоеластичні фарби, наприклад, Baumit ElastoRoll.

Виконання робіт

Приготування Фарбу Baumit GranoporColor перед застосуванням перемішати будівельним міксером 
або дрилем із спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами.

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
 1-й шар фарби Baumit GranoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води 

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. 
Наприклад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних 
систем.
 1 шар Baumit MultiPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 1-й шар фарби Baumit GranoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води 

на відро 14 л фарби);
 технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
 2-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений*;
 3-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений* — наносити при необхідності;
 технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром — не менше ніж 4 години.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції — додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби. 
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Непра-
вильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів при виконанні робіт (пере-
витрати, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Акрилову фарбу Baumit GranoporColor можна наносити малярним валиком, щіткою або 
агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Ваг-
нер) та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла від 0,5 до 0,6 мм. 
Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з фарбування фасадів за допомогою безповітряних фарбувальних агрегатів слід 
виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше 25-40 см від фасадних поверхонь або виконувати роботи з телескопічних 
вишок. При безпосередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і 
на однаковій відстані від фасадної поверхні (25-40 см).
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки і досягнення 
оптично однорідного штукатурного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit GranoporColor в один шар в тому ж кольорі.
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Baumit Lasur
Бауміт Лазур

 Гідрофобне покриття – висока стійкість до атмосферних впливів і води
 Паропроникна
 Нешкідлива для навколишнього середовища та не має неприємного запаху

Фасадна декоративна лазур Baumit Lasur

Застосування

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення відпо-
відають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначенням.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/12610 від 
23.03.2018.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Готова до використання лазур на основі органічних в’яжучих речовин для декоративного 
оздоблення елементів фасадів та зовнішніх стін.
Baumit Lasur може наноситись на нижчезазначені основи:
- затерті вапняно-цементні та цементні штукатурні покриття;
- бетони та інші мінеральні основи;
- остаточно затверділі мінеральні штукатурні покриття;
- дисперсійні штукатурні та фарбувальні (силіконові, силікатні) покриття, процес поліме-
ризації яких остаточно завершений.
Часткове застосування (із попереднім обов'язковим випробуванням!):
- вапняні штукатурки та фарби (Увага! Процес карбонізації!)
Не застосовувати:
Полімерні поверхні та смоли, лаки, олійні фарби та клеї.

Склад: в’яжучі на основі силікату, мінеральні кольорові пігменти, 
добавки, вода

Колір: 8 кольорів (див. колірник Baumit): Shine 725L; Sensual 
726L; Impulse 727L; Gentle 728L; Solid 729L; Mystic 730L; 
Fresh 731L; Casual 732L. База має прозорий колір

Температура застосування: від +8 °C до +30 °C
Густина: ~1,0 кг/дм³
Коефіцієнт водопоглинення w-Wert: не більше 0,6 кг/м² × √год.
PH-значення: ~8,5
Час повного висихання: залежить від методу нанесення – до 12 годин (при більш 

низьких температурах та / або високій вологості час виси-
хання подовжується)

Витрата розчи нової суміші: ~0,08–0,1 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Ступінь блиску: матовий
Коефіціент опору паропроникності: µ ~50
Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м×г×Па)

(вимоги ДСТУ – не менше 0,05 мг/(м×г×Па))
Вихід: ~140–175 м² з відра 14 л

~50–62 м² з відра 5 л

Shine 725L Sensual 726L Solid 729L  Mystic 730L Impulse 727L Gentle 728L Fresh 731L Casual 732L 
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Термін зберігання

Пакування

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі повітря від +1 ºC 
до +30 ºC, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 24 відра = 336 л.
Пластикове відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л. 

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Для досягнення відповідної консистенції та бажаного відтінку, лазур Baumit Lasur можна 
розводити чистою водою у максимальній пропорції 1:4.

Залежно від бажаного ефекту нанести 1–3 шари лазурі Baumit Lasur.
Нанесення матеріалу залежить від техніки нанесення і бажаного кінцевого ефекту: ма-
лярною щіткою, пістолетом-розпилювачем, губкою або ганчіркою.
Baumit Lasur наносити на попередньо нанесене покриття Baumit Lasur валиком з овчи-
ни або малярною щіткою з природним ворсом.
Наносити рівномірно без перерв. Не змішувати з іншими матеріалами.
Для висихання покриття Baumit Lasur – витримати не менше 12 годин.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +8 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Температура основи, повітря та матеріалу під час виконання робіт та висихання матері-
алу повинна становити не менше ніж +8 °C.
Не працювати при температурі нижче +8 °С і вище +30°С, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Суміш Baumit Lasur забороняється змішувати з іншими матеріалами.
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню лакового покриття Baumit 
Lasur на ділянки фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та 
атмосферних опадів. З цією метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плів-
кою, а на будівлі встановлювати водозливи.
Висока вологість і низькі температури (наприклад, піздня осінь) можуть значно збільшити 
час полімеризації (висихання).
Слід взяти до уваги, що нанесення лакового покриття Baumit Lasur може надати матовий 
відтінок (легке затемнення) фінішному покриттю та шовковистий блиск.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час полімеризації лазурі, а також викликати колірні відмінності (плями).

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та жирові пля-
ми, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття, тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Залежно від обраного варіанту декоративного оздоблення, перед нанесенням глазурі, 
поверхню попередньо оштукатурити / зашпаклювати / пофарбувати.
Звертати увагу на рекомендації виробників матеріалів кожного шару!
Рекомендації, щодо підготовки основи:
- послаблені основи зміцнити, (наприклад, глибокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund/
MultiPrimer, технологічна перерва не менше ніж 12 годин);
- забруднені поверхні очистити;
- поверхні пошкоджені цвіллю очистити та обробити антимікробною ґрунтувальною сумі-
шшю Baumit FungoFluid;
- слабкі незв'язані покриття очистити механічно;
- нерівності вирівняти клей-шпаклівною сумішшю Baumit ProContact та, при потребі, 
армувати лугостійкою склосіткою Baumit StarTex.

Виконання робіт

Для уникнення проблеми відтінків матеріалу, рекомендується проводити замовлення 
необхідної кількості матеріалу на весь об’єкт одному замовленні. Рівномірність кольору 
гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.
Запобіжні заходи:
Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, 
клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою не чекаючи виси-
хання. Інструмент промивати водою відразу після використання.
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Baumit Metallic
Бауміт Металік

 Гідрофобне та зносостійке покриття — висока стійкість до атмосферних впливів та ультрафіолету
 Ефект «Металік» та інтенсивна насиченість кольору
 Придатна для дизайнерського оформлення будівель всередині та зовні

Акрилова фарба Baumit Metallic в насиченому кольорі  
з ефектом «Металік»

Технічні 
характеристики

Склад: органічне в'яжуче (чистий акрил), добавки, вода
Колір: 8 кольорів колекції Baumit Life з металевим блиском 

(див. колірник Baumit): Titan 746M; Platin 747M; 
Saphir 748M; Smaragd 751M; Gold 753M; Rubin 754M; 
Bronze 755M; Azurit 756M. База має прозорий колір.

Сфера 
застосування

Фарба з чистого акрилату Baumit Metallic в насиченому кольорі з ефектом «Металік» при-
значена для виразного дизайнерського оформлення стінових конструкцій і застосуван-
ня по підготовленим мінеральним поверхням (бетон, штукатурки, шпаклівки), а також 
для застосування в теплоізоляційних системах Baumit. Використовується зовні і всере-
дині будівель.
Придатна для нанесення на:
 декоративно-оздоблювальний шар в теплоізоляційних системах Baumit;
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, гіпсово-вапняні та гіпсові 
штукатурки, бетон;
 існуючі покриття на основі мінеральних, силіконових дисперсійних фарб та штукатур-
них сумішей, що міцно тримаються (після попередніх випробувань).
Умовно придатна для нанесення (після попередніх випробувань) на:
 вапняні штукатурки і фарби (обов'язково звернути увагу на карбонатизацію!).
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення, або що містять під-
вищену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або олійні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, 
метал.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення 
відповідають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначен-
ням.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/12610 від 
23.03.2018.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit  756M
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Густина: ~1,0 кг/дм³
Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH - значення: ~8,5
Час повного висихання: залежить від основи та погодних умов ~2-6 годин (при 

більш низьких температурах та/або високій вологості 
час висихання може бути більшим)

Витрата розчинової суміші: ~0,30-0,35 кг/м² при нанесенні у 2 шари
Ступінь блиску: шовковистий блиск
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

μ=50

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м×г×Па)
Вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/(м×г×Па)

Вихід: ~40–47 м2 з відра 14 л
~14–17 м2 з відра 5 л

Термін зберігання В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі повітря від +1 ºC 
до +30 ºC, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не більше 
12 місяців від дати виробництва.

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 24 відра = 336 л.
Пластикове відро 5 л, 1 піддон = 48 відра = 240 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити та 
відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit.
Порядок дій по підготуванню основи:
 неміцні ділянки поверхні, або ті що обсипаються, видалити механічним способом або 

спеціальними засобами;
 залишки опалубних масел видалити гарячою парою, або спеціальними засобами;
 поверхні, пошкоджені грибками, цвіллю, обробити антимікробною сумішшю  

Baumit FungoFluid;
 забруднені поверхні очистити;
 слабкі поверхні зміцнити глибокопроникаючою ґрунтувальною сумішшю  

Baumit Grund / Multi Primer, витримати технологічну перерву не менше 24 годин;
 пошкоджені мінеральні поверхні зашпаклювати Baumit StarContact з армуванням 

лугостійкою склосіткою Baumit StarTex.

Baumit Metallik — оздоблювальний готовий до використання матеріал і повинен 
застосовуватись без попереднього розведення водою.

Пошарова структура
 1-й шар — нанесення білої фарби Baumit SilikonColor / GranoporColor з додаванням 

чистої води в кількості 2-3 л на відро фарби об'ємом 14 л; 
технологічна перерва — не менше 12 годин;

 2-й та 3-й шар — нанесення нерозбавленої фарби Baumit Metallic.
Послідовність виконання робіт
Фарбу Baumit SilikonColor / GranoporColor розбавити чистою водою в кількості 
2-3 л на відро 14 л фарби, ретельно перемішати за допомогою будівельного міксера 
протягом 3-5 хвилин та нанести в якості ґрунтувального шару на всю поверхню. 
Технологічна перерва — не менше 12 годин.
Неправильна консистенція суміші призведе до дефектів під час виконання робіт 
(перевитрати, колірні відтінки).

Виконання робіт

Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води!  
При поставці на один об'єкт матеріалів з різною датою виробництва, необхідно змішати 
їх між собою, щоб уникнути колірних відтінків.
Не додавати інші матеріали!
Сильнопоглинаючі поверхні попередньо заґрунтувати глибокопроникаючою ґрунтовкою 
Baumit Grund / Multi Primer.
Перед нанесенням фарбу ретельно перемішати за допомогою будівельного міксера.
Залежно від основи, але не раніше ніж через 12 годин після ґрунтування, нанести 1-2 
шари нерозбавленої фарби Baumit Metallic. При двошаровому нанесенні, між першим 
та другим шаром фарби Baumit Metallic витримати технологічну перерву - не менше 
ніж 4 годин.
Фарбу Baumit Metallic наносити валиком з овчини (довжина ворсу обирається залежно 
від основи і бажаної фактури) або розпилювачем, відповідним чином адаптованим 
(наприклад, компресор 200 л – 1000 л до 10 бар, з пістолетом-розпилювачем, сопло 
та голка діаметром від 0,7 до 3 мм). Роботи у межах однієї захватки виконувати 
без перерви.
Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуйтесь вимог Технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а також загальнобудівельних правил безпеки.
При нанесенні Baumit Metallic механізованним способом, слід забезпечити постійну 
швидкість руху та постійну відстань форсунки до поверхні (слідкуйте за вітром!).
Baumit Finish наносити на попередньо нанесене покриття Baumit Metallic валиком 
з овчини або малярною щіткою з природним ворсом.
Наносити рівномірно без перерв. Не змішувати з іншими матеріалами.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не повинна знижуватись нижче ніж +5 °C.
Не працювати при температурі нижче + 5 °С і вище +30 °С, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягів, вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Фарбу Baumit Metallic не можна змішувати з іншими матеріалами.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню фарби Baumit Metallic на ділянки 
фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опа-
дів. З цією метою, риштування слід закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на бу-
дівлі встановлювати водозливи.
Висока вологість повітря і низькі температури або різко змінні погодні умови (наприклад, 
пізня осінь) можуть значно збільшити час полімеризації (висихання) фарби, а також ви-
кликати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках 
поставки однієї партії матеріалу. 
Слід взяти до уваги, що нанесення лакового покриття Baumit Finish для додаткового за-
хисту покриття з фарби Baumit Metallic може надати матовий відтінок (легке затемнення) 
фінішному покриттю та шовковистий блиск.
При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baumit необхідно враховувати 
коефіцієнт відбивання світла HBW (має бути не нижчим ніж 25).
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Baumit Finish
Бауміт Фініш

 Гідрофобне покриття — висока стійкість до атмосферних впливів і води
 Зносостійке — висока стійкість до механічних впливів
 Паропроникне

Готове до використання безбарвне лакове покриття Baumit Finish  
для захисту декоративно-оздоблювального покриття Baumit Lasur

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Лакове покриття призначене для забезпечення захисту покриттів Baumit Lasur в умовах 
атмосферного впливу або в умовах підвищеної вологості: кухні і сантехнічні приміщення.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення 
відповідають або перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначен-
ням.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/12610 від 
23.03.2018.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: органічне в’яжуче (чистий акрил), добавки, вода
Колір: безбарвний (прозорий), але після нанесення може 

надати зміну відтінку — потемнення і блиск
Густина: ~1,0 кг/дм³
Коефіцієнт водо поглинення
w-Wert:

не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH - значення: ~8,5
Час повного висихання: залежить від методу нанесення — до 12 годин (при 

більш низьких температурах та/або високій вологості 
час висихання може бути більшим)

Витрата розчинової суміші: ~0,08–0,1 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Ступінь блиску: шовковистий блиск
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

μ ~50

Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м×г×Па)
(вимоги ДСТУ – не менше 0,05 мг/(м×г×Па))

Вихід ~50–62 м² з відра 5 л
~140–175 м² з відра 14 л

Термін зберігання В сухих умовах при відносній вологості не більше 60% і температурі повітря від +1 ºC 
до +30 ºC, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше 6 
місяців від дати виробництва.

Пакування Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 24 відра = 336 л.
Пластикове відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.
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Baumit NanoporTop
Бауміт НанопорТоп

 Преміальне та нанотехнологічне — штукатурне покриття особливо стійке до неорганічних 
забруднень та атмосферних впливів

 Інноваційна за рахунок ефекту фотокаталізу — особливо стійка до органічних забруднень, 
промислової загазованості та впливу мікроорганізмів, зокрема цвілевих грибків

 Високопаропроникна та стійка до ультрафіолетового випромінення

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Преміальна декоративна наноштукатурна суміш Baumit NanoporTop призначена 
для улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових та існуючих поштукатурених по-
верхонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздо-
блення зовні та всередині будівель вручну або механізовано.
Обов’язково перед нанесенням декоративної суміші наносити універсальну адге-
зійну ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer / UniPrimer!

Преміальна, інноваційна, пастоподібна, мінеральна, особливо стійка до забруднень та 
атмосферних впливів, самоочисна за рахунок ефекту фотокаталізу, високопаропроник-
на, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, промислової 
загазованості і впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна штукатурна суміш 
з фактурою «баранець». Для ручного та механізованого нанесення. Твердіє без виник-
нення напружень, зручна у використанні, екологічно безпечна.
Завдяки нанокристалічним добавкам, мікроволокнинам і гладенької мікроповерхневої 
структури, забезпечується гарний зовнішній вигляд фасаду і стійкіть до старіння на довгі 
роки.
Завдяки ефекту фотокаталізу, органічні забруднення під впливом сонячних променів та 
ультрафіолету, розкладаються на простіші складові, що легко змиваються під впливом 
атмосферних факторів.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit NanoporTop відпо-
відають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифі-
ковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: водна дисперсія на основі рідкого калієвого скла, 
натуральний природний заповнювач, модифікуючі 
добавки

Зовнішній вигляд: 3K – структура «баранець», зерно 3 мм
2K – структура «баранець», зерно 2 мм
1,5K – структура «баранець», зерно 1,5 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Насипна щільність: ~1800 кг/м³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше ніж 0,5 МПа

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%. 
Лакову суміш Baumit Finish не можна змішувати з іншими матеріалами.
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню лакового покриття Baumit 
Finish на ділянки фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та 
атмосферних опадів. З цією метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плів-
кою, а на будівлі встановлювати водозливи.
Висока вологість і низькі температури (наприклад, піздня осінь) можуть значно збільшити 
час полімеризації (висихання).
Слід взяти до уваги, що нанесення лакового покриття Baumit Finish може надати матовий 
відтінок (легке затемнення) фінішному покриттю та шовковистий блиск.

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Перед нанесенням лакового покриття Baumit Finish, мінеральні основи покривають ла-
зурем Baumit Lasur на основі силікату. Для висихання покриття Baumit Lasur, його слід 
витримати не менше 12 годин.

Baumit Finish — оздоблювальний готовий до використання продукт і повинен застосову-
ватись без попереднього розведення водою.

Baumit Finish наносити на попередньо нанесене покриття Baumit Lasur валиком з овчи-
ни або малярною щіткою з природним ворсом.
Наносити рівномірно без перерв. Не змішувати з іншими продуктами.

Виконання робіт

Преміальна декоративна пастоподібна наноштукатурна суміш  
Baumit NanoporTop з фактурою оздоблення «баранець»
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Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Коефіцієнт водопоглинання 
w-Wert:

факт: <0,2 кг/м² × √год., клас W2
норми: не більше ніж 0,6 кг/м² × √год.

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~20-30

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,04-0,06 м (при товщині шару 2 мм), клас V1

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +8 °С до +30°С

Витрата: 1,5K [~2,5 кг/м²]
2K [~2,9 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer / UniPrimer  
основ. На шорстких і незаґрунтованих основах  
витрата матеріалу буде вищою.

Вихід: 1,5К: ~10 м2 з відра 25 кг
2К: ~8,6 м2 з відра 25 кг
3Л: ~6,4 м2 з відра 25 кг

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Приготування

Відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (не менше ніж 28 
діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини 
полімерцементних шпаклівних покриттів).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включають іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund Konzentrat і витри-
мати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Сколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки —  через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer, перед влаштуванням штукатур-
ного покриття Baumit NanoporTop, витримати технологічну перерву не менше ніж 24 
години.

Виконання робіт

Штукатурну суміш Baumit NanoporTop перед застосуванням ретельно перемішати буді-
вельним міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Непра-
вильна консистенція штукатурної суміші призведе до дефектів під час виконання робіт 
(перевитрати штукатурки, плями, «залисини», кольорові відтінки).
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Послідовність нанесення шарів:
 1-й - шар преміальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer;
Технологічна перерва - не менше ніж 24 години;
 2-й - декоративна наноштукатурка Baumit NanoporTop в заданій структурі, фракції за-
повнювача та кольорі.
Нанесення:
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer 
(рівномірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer, 
шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш  
Baumit NanoporTop шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. 
Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля 
затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.
При потребі вирівнювання і згладжування кольору існуючої штукатурки і досягнення 
оптично однорідної за кольором фасадної поверхні рекомендується  нанести 1 шар фар-
би Baumit NanoColor відповідного кольору.

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit PremiumPrimer:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 

(після попередніх випробувань);
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-

щену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-

во, метал.
Штукатурне покриття Baumit NanoporTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
 преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
 преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
 преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
 професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
 професійна силікатна фарба Baumit SilikatColor.
Заходи безпеки:
Під час виконання робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ді-
лянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
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Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +8 °С.
Не працювати при температурі нижче +8 °С і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +8 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit NanoporTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

Baumit StarTop
Бауміт СтарТоп

 Завдяки ефекту Drypor відбувається швидке  висихання покриття з одночасним очищенням 
поверхні фасаду від забруднень після дощу, туману та конденсату

 Високий ступінь білизни білого кольору та вишукані відтінки кольорів згідно з колекцією  
Baumit Life XXX2-9

 Особливо стійка до впливу мікроорганізмів, грибків та цвілі; атмосферостійка та 
морозостійка

 Фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення, ультрафіолету, виникнення 
плям

 Покращена рецептура для ручного та механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Преміальна декоративна штукатурна суміш Baumit StarTop на основі водної дисперсії 
новітніх силіконових в’яжучих, посилених полімерними волокнами, та інноваційного 
заповнювача з гідрофобно-гідрофільним ефектом Drypor призначена для влаштування 
тонкошарового декоративно-оздоблювального покриття з підвищеною стійкістю до ат-
мосферних впливів в системах скріпленої теплоізоляції Baumit, а також для оздоблен-
ня підготовлених нових і існуючих бетонних або поштукатурених стінових конструкцій. 
Рекомендується для дизайнерського оздоблення фасадів будівель «нового будівництва», 
а також реставрації та реконструкції будівель та споруд.
Особливості:
Після нанесення утворює високоеластичне, довговічне, самоочисне, високопаропро-
никне, гідрофобне, особливо стійке до атмосферних впливів, забруднень, промислової 
загазованості, а також до ультрафіолетового випромінювання штукатурне покриття із ка-
менцевою фактурою «баранець».
Швидке та легке нанесення при мінімальних зусиллях, як вручну, так і механізовано.
Зручна у використанні, екологічно безпечна.
Увага! Обов’язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесенням 
декоративної штукатурки!
Нова форма відра:
 внутрішня шкала літрів;
 ергономічна рукоять з нержавіючої сталі;
 рукоять пристосована для легкого підйому лебідкою; 
 підвищена жорсткість відра за рахунок нової конфігурації — покращена здатність 

до транспортування;
 легкий відбір штукатурної суміші з відра.
Придатна для нанесення на такі основи:
 армувальний гідрозахисний шар в теплоізоляційних системах Baumit;
 затверділі вапняні, цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки, бетонні та інші 

мінеральні основи;
 існуючі мінеральні і силікатні дисперсійні штукатурки та фарби, що добре тримаються 

на основі (після попередніх випробувань).
Не призначена для використання на таких основах:
 мінеральні поверхні до моменту завершення процесів тверднення або що містять під-

вищену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або олійні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дереви-

на, метал.

Преміальна пастоподібна фасадна декоративна штукатурна суміш 
Baumit StarTop на основі інноваційного силіконового в'яжучого та 
заповнювача з фактурою оздоблення «баранець»
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Склад: водна новітня силіконова дисперсія і органічні в'яжучі 
посилені полімерними волокнами; високофункціо-
нальні заповнювачі з гідрофобно-гідрофільним ефек-
том Drypor, пігменти, неорганічні і органічні добавки, 
вода

Зовнішній вигляд: 2K — фактура «баранець», зерно 2 мм
1,5K — фактура «баранець», зерно 1,5 мм
3K — фактура «баранець», зерно 3 мм

Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,3 МПа згідно DIN EN 15824

Густина: ~1,8 кг/дм³
Теплопровідність: ~0,7 Вт /(м·К)
Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

<0,10 кг/м²×0,5 (W2)

Сухий залишок: 80%
Категорія горючості: Г1 (низької горючості) і В1 (важкозаймистий);

клас A2 — s1, d0 згідно з EN 13501-1.
pH (20 ºC), 20% розчину: ~8,5
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 30-40

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 "Висока паропроникність" 
згідно з EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,1 м (при 2 мм); клас V1 згідно з DIN EN 15824, 
Sd<0,15 м

Водопроникність: >0,1 & ≤ 0,5 кг/(м²×год.¹/²), клас W2 "Середній" згідно 
з DIN EN 15824 (EN 1062-1)

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
фактичне значення: <40 г/л - група А

Вихід продукції: 10 м² з відра для 1,5K
8,6 м² з відра для 2K
6,4 м² з відра для 3K

Витрата: 1,5K [~2,5 кг/м²]
2K [~2,9 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer / UniPrimer ос-
нов. На шорстких і незаґрунтованих основах витрата 
матеріалу буде вищою.

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit StarTop класифі-
куються згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 та DIN 15824 та відповідають або перевищують 
вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/14580 від 
02.04.22.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше 12 місяців від дати виробництва. 
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової воло-
ги в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути в достатній мірі 
сухою, твердою, з завершеними процесами гідратації і карбонізації цементу, неза-
мерзлою, знепиленою, негідрофобною, очищеною від висолів, здатною витримувати на-
вантаження, недеформівною. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Термін технологічної перерви після влаштування стартових цементно-вапняних шту-
катурних прошарків залежить від їх товщини і переважних кліматичних умов, але 
не менше 7 діб. Щоб уникнути вигоряння кольору фасадного штукатурного покриття  
Baumit StarTop, слід забезпечити нормальне протікання всіх процесів гідратації, карбо-
нізації та затвердіння фінішного покриття, особливо для темних, нисичених і інтенсивних 
кольорів, а також в спекотну або прохолодну та/або вологу погоду — це подовжить термін 
експлуатації фасадного покриття.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 

опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступни-
ми спеціальними засобами;

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом;
 крихкі поверхні або які з часом можуть осипатись слід посилити ґрунтовкою  

Baumit MultiPrimer (технологічна перерва не менше ніж 24 год.);
 тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, 

Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати склово-
локнистою сіткою Baumit StarTex.

Приготування Штукатурну суміш Baumit StarTop перед застосуванням ретельно перемішати будівель-
ним міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції. За необхідності 
дозволяється відрегулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом додавання води 
не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро в однаковій кілько-
сті для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція штукатурної суміші 
призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитрати штукатурної суміші, плями, 
«залисини», кольорові відтінки).
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Виконання робіт Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ:
 1 (один) шар преміальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer для кольорів XXX2-6 або 

Baumit UniPrimer для кольорів XXX7-9 (на всю поверхню і рівномірно);
 технологічна перерва — не менше 24 години;
 1 (один) шар декоративної штукатурної суміші Baumit StarTop нерозбавлений або роз-

бавлений до робочої консистенції.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Наприклад, 

старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.
 2 (два) шари Baumit MultiPrimer з технологічною перервою між шарами — не менше 

24 години;
 1 шар декоративної штукатурної суміші Baumit StarTop нерозбавлений або розбавле-

ний до робочої консистенції з додаванням не більше 250 мл води на відро 25 кг.
Нанесення:
Залежно від погодних умов, але не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фар-
би Baumit PremiumPrimer / UniPrimer за допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівно-
мірно нанести готову штукатурну суміш Baumit StarTop завтовшки в розмір зерна.
Роботи у межах однієї захватки виконувати без перерви.
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Фактура «баранець»: відразу після нанесення структурувати пластмасовою теркою круго-
вими рухами.
При потребі вирівнювання і згладжування кольору існуючої штукатурки і досягнення 
оптично однорідної за кольором фасадної поверхні рекомендується  нанести 1 шар фар-
би Baumit StarColor відповідного кольору.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил, а також 
загальнобудівельних правил безпеки.
Запобіжні заходи:
Інструменти одразу після застосування вимити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Даний продукт не наносити на лакові і олійні покриття, а також покриття пофарбова-
ні клейовими, вапняними і дисперсійними фарбами. Не призначена для застосування 
по металу, дереву і синтетичних матеріалах, таких як пластик.
Не слід застосовувати штукатурну суміш Baumit StarTop для обробки пухких основ та 
основ, які осипаються.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі конструкції або при наявності ризи-
ку утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин піс-
ля нанесення має бути в межах від +5 до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище +30 °С, а також у разі впливу на по-
верхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходи 
для усунення впливу зазначених чинників.
Висока вологість повітря і низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час твердіння штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими штукатурними 
сумішами. 
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR 20 - 24 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥5 мм 
Baumit StarContact або використовувати Baumit PowerFlex товщиною шару 3-4 мм.
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR ≥ 25 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥3 мм.
Штукатурка Baumit StarTop має стандартні властивості протидії ушкодженню цвіллю. 
На об'єктах з критичними умовами навколишнього середовища (наприклад, вплив воло-
гості вище середнього рівня, конденсат, близькість до водойм, зелених насаджень, роз-
ташування на узліссі, зелені насадження поблизу будинку тощо) ми рекомендуємо поси-
лювати дані властивості додатковою кількістю фунгіцидів. Тривала відсутність ураження 
цвіллю не може бути гарантована.
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.

Baumit PuraTop
Бауміт ПураТоп

 Найширша колірна палітра
 Високий ступінь білизни білого кольору та вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
 Яскраві та темні насичені кольори з технологією Baumit Cool Pigments Technology без 

обмеження по площі нанесення
 Надвисока гідрофобність
 Особливо стійка до впливу мікроорганізмів, грибків та цвілі; атмосферостійка та 

морозостійка
 Оздоблені фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення, впливу 

ультрафіолету, виникнення плям
 Покращена рецептура для ручного та механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Преміальна декоративна штукатурна суміш Baumit PuraTop на основі водної дисперсії «чи-
стих» акрилатних в'яжучих посилених полімерними волокнами та інноваційного заповню-
вача, призначена для влаштування тонкошарового декоративно-оздоблювального покриття 
в системах скріпленої теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення підготовлених нових і 
існуючих бетонних або поштукатурених стінових конструкцій. Рекомендується для дизайнер-
ського оздоблення фасадів будівель «нового будівництва», а також реставрації та реконструк-
ції будівель та споруд.
Особливості
Після нанесення утворює високоеластичне, довговічне, самоочисне, високопаропроникне, 
гідрофобне, особливо стійке до атмосферних впливів, забруднень, промислової загазовано-
сті, а також до ультрафіолетового випромінювання штукатурне покриття із фактурою оздо-
блення "баранець". 
Швидке та легке нанесення при мінімальних зусиллях, як вручну, так і механізовано;
Зручна у використанні, екологічно безпечна.
Увага. Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесенням 
декоративної штукатурки!
Нова форма відра:
- внутрішня шкала літрів;
- ергономічна рукоять з нержавіючої сталі;
- рукоять пристосована для легкого підйому лебідкою; 
- підвищена жорсткість відра за рахунок нової конфігурації - покращена здатність до тран-
спортування;
- легкий відбір штукатурної суміші з відра.
Придатна для нанесення на основи:
- армувальний гідрозахисний шар в теплоізоляційних системах Baumit;
- затверділі вапняні, цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки, бетонні та інші міне-
ральні основи;
- існуючі мінеральні і силікатні дисперсійні штукатурки та фарби, що добре тримаються на ос-
нові (після попередніх випробувань).
Не призначена для використання на наступних основах:
- мінеральні поверхні до моменту завершення процесів тверднення або що містять підвище-
ну кількість вологи;
- полімерні матеріали, лакові або олійні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, деревина, 
метал.

Преміальна пастоподібна фасадна декоративна штукатурна суміш  
Baumit PuraTop на основі чистого акрилатного в'яжучого та 
інноваційного заповнювача з фактурою оздоблення «баранець»
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Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit PuraTop кла-
сифікуються згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 та відповідають або перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/14580 від 
02.04.22.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості повітря 
55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: водна дисперсія органічних в'яжучих на основі «чи-
стого» акрилату посилених полімерними волокнами;  
інноваційні заповнювачі та пігменти, неорганічні і 
органічні добавки

Зовнішній вигляд: 1,5K – фактура «баранець», зерно 1,5 мм
2K – фактура «баранець», зерно 2 мм
3K – фактура «баранець», зерно 3 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life, зокре-
ма яскраві та насичені кольори, номера яких закінчу-
ються на XXX1

Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Густина: ~1,8 кг/дм³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,3 МПа згідно з DIN EN 15824

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С) 

Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

факт: <0,1 кг/м² × √год., клас W2 
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH - значення: ~8,5
Вміст мінеральних наповню-
вачів:

~80%

Категорія горючості: Г1 (низької горючості) і В1 (важкозаймистий) згідно з 
DIN 4102; 
клас A2 – s1, d0 згідно з EN 13501-1.

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~70-80

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 «Висока паропроникність» 
згідно EN 1062-1

Відносний дифузійний опір: ~0,2 м (при 2 мм); клас V2 згідно з EN 1062-1, Sd = 
0,14 ÷1,4 м

Водопроникність: <0,08 кг/(м²×год.1/2), клас W3 «Низький» згідно з  
EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
фактичне значення: <40 г/л – група А.

Вихід продукції: ~10 м² з відра для 1,5K
~8,6 м² з відра для 2K
~6,4 м² з відра для 3K

Витрата: 2K [~2,9 кг/м²]
1,5K [~2,5 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer / UniPrimer ос-
нов. На шорстких і незаґрунтованих основах витрата 
матеріалу буде вищою.

Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Підготовка

Пакування

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній не-
пошкодженій герметично закритій тарі – не більше 12 місяців від дати виробництва.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Штукатурну суміш Baumit PuraTop перед застосуванням ретельно перемішати будівельним 
міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
За необхідності дозволяється регулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом додаван-
ня води не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро в однаковій 
кількості для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція штукатурної сумі-
ші призведе до дефектів під час виконання робіт, а саме: перевитрати штукатурної суміші, 
плями, «залисини», колірні відмінності.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою вироб-
ництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою уникнути 
колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
- 1 (один) шар преміальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer для кольорів XXX1-6 або 
Baumit UniPrimer для кольорів XXX7-9 (на всю поверхню і рівномірно);
- технологічна перерва – не менше 24 години;
- 1 (один) шар декоративної штукатурної суміші Baumit PuraTop нерозбавлений або розбав-
лений до робочої консистенції.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Наприклад, 
старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.
- 2 (два) шари Baumit MultiPrimer з технологічною перервою між шарами – не менше 24 
години;
- 1 шар декоративної штукатурної суміші Baumit PuraTop нерозбавлений або розбавлений 
до робочої консистенції з додаванням не більше 250 мл води на відро 25 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи в стіно-
вій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути в достатній мірі сухою, твердою, 
з завершеними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, не-
гідрофобною, очищеною від висолів, здатною витримувати навантаження, недеформівною. 
Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
Термін технологічної перерви після влаштування стартових цементно-вапняних штукатурних 
прошарків залежить від їх товщини і переважних кліматичних умов, але не менше 7 діб. Щоб 
уникнути вигоряння кольору фасадного штукатурного покриття Baumit PuraTop, слід забез-
печити нормальне протікання всіх процесів гідратації, карбонізації та затвердіння фінішного 
покриття, особливо для темних, насичених і інтенсивних кольорів, а також в спекотну або 
прохолодну та/або вологу погоду – це подовжить термін експлуатації фасадного покриття.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утворен-
ня та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимікроб-
но-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
- забруднені поверхні очистити;
- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо опа-
лубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними спеці-
альними засобами;
- неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити механічним способом;
- крихкі поверхні або які з часом можуть обсипатись слід посилити ґрунтовкою  
Baumit MultiPrimer – технологічна перерва не менше ніж 24 години;
- тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад,  
Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати скловолокни-
стою сіткою Baumit StarTex.

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Виконання робіт

Технічні 
характеристики
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Baumit SilikonTop
Бауміт СиліконТоп

 Силіконова – високоеластична, водовідштовхувальна, здатна до самоочищення
 Паропроникна, стійка до атмосферних чинників
 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням різних 

фракцій заповнювача

Сфера 
застосування

Матеріал

Професійна декоративна силіконова штукатурна суміш Baumit SilikonTop призначена 
для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатурених повер-
хонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблен-
ня зовні та всередині будівель вручну або механізовано.
Обов’язково перед нанесенням декоративної суміші наносити універсальну адге-
зійну ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer!

Високоеластична, довговічна, самоочищувальна, високопаропроникна, водовідштов-
хувальна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випроміню-
вання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна 
пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії силіконових полімерів із фак-
турою «баранець» або «короїд». Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у ви-
користанні, екологічно безпечна.

Склад: водна дисперсія силіконових полімерів, натуральний 
природний заповнювач, модифікуючі добавки

Зовнішній вигляд: 1,5K — структура «баранець», зерно 1,5 мм
2K — структура «баранець», зерно 2 мм
3K — структура «баранець», зерно 3 мм
2R — структура «короїд», зерно 2 мм
3R — структура «короїд», зерно 3 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Насипна щільність: ~1800 кг/м³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше ніж 0,5 МПа

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

факт: <0,1 кг/м² × √год., клас W2
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit SilikonTop відпо-
відають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифі-
ковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Нанесення
Залежно від погодних умов, але не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби 
Baumit PremiumPrimer / UniPrimer за допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно 
нанести готову штукатурну суміш Baumit PuraTop завтовшки в розмір зерна.
Роботи у межах однієї захватки виконувати без перерви.
Фактура «баранець»: відразу після нанесення структурувати пластмасовою теркою кругови-
ми рухами.
При потребі вирівнювання і згладжування кольору існуючої штукатурки і досягнення оптич-
но однорідної за кольором фасадної поверхні рекомендується  нанести 1 шар фарби  
Baumit PuraColor відповідного кольору.

Рекомендації 
щодо виконання 
робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт Baumit, 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил, а також загальнобудівель-
них правил безпеки.
Запобіжні заходи
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кераміку, 
клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Даний продукт не наносити на лакові і олійні покриття, а також покриття пофарбовані клейови-
ми, вапняними і дисперсійними фарбами. Не призначена для застосування по металу, дереву 
і синтетичних матеріалах, таких як пластик.
Не слід застосовувати штукатурну суміш Baumit PuraTop для обробки пухких основ та основ, 
які обсипаються.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі  конструкції або при наявності ризику утво-
рення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після нане-
сення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути не більшою 
за 80%.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище +30 °С, а також у разі впливу на поверх-
ню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходи для усунення 
впливу зазначених чинників.
Висока вологість повітря і низькі температури або різко змінні погодні умови можуть значно 
збільшити час твердіння штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями).
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими штукатурними сумі-
шами. 
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR 20 - 24 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥5 мм  
Baumit StarContact або використовувати Baumit PowerFlex товщиною шару 3-4 мм.
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідбивання 
TSR ≥ 25 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥3 мм.
Завдяки технології Baumit Cool Pigments Technology, спеціальні пігменти відбивають значну 
кількість сонячного проміння та сприяють зменшенню нагріву декоративного шару. Відтепер 
Baumit PuraTop використовується без обмеження площі нанесення (див. табл. 1).
Наступні кольори колекції Baumit Life можуть бути використані в системах скріпленої те-
плоізоляції Baumit з обов'язковим виконанням армованого склосіткою гідрозахисного 
шару Baumit StarContact товщиною не менше ніж 5 мм, або Baumit PowerFlex товщиною 
не менше ніж 3 мм:
Таблиця 1
- 0181, 0191;
- 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392;
- 0401, 0402, 0411,0412, 0421, 0422, 0431,0432, 0441, 0442;
- 0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582;
- 0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682;
- 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891 , 0892;
- 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972.
Штукатурка Baumit PuraTop має стандартні властивості протидії ушкодженню цвіллю. На об'єк-
тах з критичними умовами навколишнього середовища (наприклад, вплив вологості вище се-
реднього рівня, конденсат, близькість до водойм, зелених насаджень, розташування на узліссі, 
зелені насадження поблизу будинку тощо) ми рекомендуємо посилювати дані властивості до-
датковою кількістю фунгіцидів. Тривала відсутність ураження цвіллю не може бути гарантована.
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.

Професійна декоративна силіконова штукатурна пастоподібна суміш 
Baumit SilikonTop з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд»
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Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~60-80

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,12-0,16 м (при товщині шару 2 мм), клас V2

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата: 1,5K [~2,5 кг/м²]
2K [~2,9 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
2R [~2,6 кг/м²]
3R [~3,6 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer основ. На шорстких 
і незаґрунтованих основах витрата матеріалу буде 
вищою.

Вихід: 2K: ~8,6 м2 з відра 25 кг
1,5K: ~10 м2 з відра 25 кг
3K: ~6,4 м2 з відра 25 кг
2R: ~9,6 м2 з відра 25 кг
3R: ~6,9 м2 з відра 25 к

Термін зберігання

Приготування

В сухих умовах, на дерев’яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (для цементно-пі-
щаних штукатурок — не менше ніж 28 діб, для полімерцементних шпаклівок — не менше 
ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини покриття).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки — через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного по-
криття Baumit SilikonTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Виконання робіт

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Послідовність нанесення шарів:
 1-й — шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 2-й — силіконова декоративна штукатурка Baumit SilikonTop в заданій структурі, фрак-

ції заповнювача та кольорі.
Нанесення:
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer (рів-
номірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, шпа-
телем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Baumit SilikonTop 
шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї 
захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпе-
чити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit UniPrimer:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 
(після попередніх випробувань);
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-
щену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-
во, метал.
Штукатурне покриття Baumit SilikonTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
 преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
 преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
 преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
 професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor.
Заходи безпеки:
При виконанні робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділян-
кою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.

Замішування: штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою будівельного мік-
сера до отримання робочої консистенції. При необхідності додати чистої води не більше 
250 мл на відро 25 кг.
Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна 
консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитра-
ти штукатурки, плями, «залисини», кольорові відтінки).
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не домішувати інші матеріали не рекомендовані виробником!
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Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +5° C.
Не працювати при температурі нижче +5 °C і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °C 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit SilikonTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

Baumit SilikatTop
Бауміт СилікатТоп

 Силікатна — високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів,  
грибків та цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінення, промислової 
загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням різних 
фракцій заповнювача

Сфера 
застосування

Матеріал

Професійна декоративна силікатна штукатурна суміш Baumit SilikatTop призначена 
для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатурених повер-
хонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблен-
ня зовні та всередині будівель вручну або механізовано.
Обов’язково перед нанесенням декоративної суміші наносити універсальну адге-
зійну ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer!

Високопаропроникна, довговічна, водовідштовхувальна, стійка до забруднень та атмос-
ферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впли-
ву мікроорганізмів, тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі 
рідкого калієвого скла із фактурами «короїд», «баранець». Для ручного та механізованого 
нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.

Склад: водна дисперсія на основі рідкого калієвого скла, 
натуральний природний заповнювач, модифікуючі 
добавки

Зовнішній вигляд: 3K — структура «баранець», зерно 3 мм
2K — структура «баранець», зерно 2 мм
1,5K — структура «баранець», зерно 1,5 мм
3R — структура «короїд», зерно 3 мм
2R — структура «короїд», зерно 2 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Насипна щільність: ~1800 кг/м³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit SilikatTop відпо-
відають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифі-
ковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Професійна декоративна силікатна штукатурна пастоподібна суміш 
Baumit SilikatTop з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд»
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Коефіцієнт водопоглинення: факт: <0,2 кг/м² × √год., клас W2
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~30-50

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,06-0,10 м (при товщині шару 2 мм), клас V1

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +8 до +30 °С

Витрата: 2K [~2,9 кг/м²]
1,5K [~2,5 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
2R [~2,6 кг/м²]
3R [~3,6 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer основ. На шорстких 
і незаґрунтованих основах витрата матеріалу буде 
вищою.

Вихід: 2K: ~8,6 м2 з відра 25 кг
1,5K: ~10 м2 з відра 25 кг
3K: ~6,4 м2 з відра 25 кг
2R: ~9,6 м2 з відра 25 кг
3R: ~6,9 м2 з відра 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на дерев’яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (для цементно-пі-
щаних штукатурок — не менше ніж 28 діб, для полімерцементних шпаклівок — не менше 
ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини покриття).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки — через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного по-
криття Baumit SilikatTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Виконання робіт

Приготування Замішування: штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою будівельного мік-
сера до отримання робочої консистенції. При необхідності додати чистої води не більше 
250 мл на відро 25 кг.
Для забезпечення рівномірності кольору слід додавати однакову кількість води! Не-
правильна консистенція штукатурної суміші призведе до дефектів при виконанні робіт 
(перевитрати штукатурки, плями, «залисини», кольорові відтінки).
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не домішувати інші матеріали не рекомендовані виробником!

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Послідовність нанесення шарів:
 1-й — шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 2-й — силікатна декоративна штукатурка Baumit SilikatTop в заданій структурі, фракції 
заповнювача та кольорі.
Нанесення:
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer (рів-
номірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, шпате-
лем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Baumit SilikatTop ша-
ром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї 
захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпе-
чити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit UniPrimer:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 

(після попередніх випробувань);
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-
щену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-
во, метал.
Штукатурне покриття Baumit SilikatTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
 преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
 преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
 преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
 професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
 професійна силікатна фарба Baumit SilikatColor.
Заходи безпеки:
При виконанні робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділян-
кою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
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Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +8 °C.
Не працювати при температурі нижче +8 °C і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +8 °C 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit SilikatTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

Baumit StellaporTop
Бауміт СтеллапорТоп

 Силіконово-силікатна — високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка до впливу 
мікроорганізмів, грибків та цвілі

 Стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінення, промислової 
загазованості

 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням різних 
фракцій заповнювача

Сфера 
застосування

Матеріал

Декоративна силіконово-силікатна штукатурна суміш Baumit StellaporTop призначена 
для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатурених повер-
хонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблен-
ня зовні та всередині будівель вручну або механізовано.
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесен-
ням декоративної штукатурки.

Високопаропроникна, довговічна, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, атмосферних 
впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорга-
нізмів; тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі суміші рідкого 
калієвого скла та водної дисперсії силіконових полімерів з фактурою «баранець», «короїд». 
Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.

Склад: водна дисперсія на основі рідкого калієвого скла та 
водної дисперсії силіконових полімерів, натуральний 
природний заповнювач, модифікуючі добавки

Зовнішній вигляд: 1,5K — структура «баранець», зерно 1,5 мм
2K — структура «баранець», зерно 2 мм
3K — структура «баранець», зерно 3 мм
2R — структура «короїд», зерно 2 мм 
3R — структура «короїд», зерно 3 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Густина: ~1,8 кг/дм³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit StellaporTop від-
повідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі моди-
фіковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна 
пастоподібна суміш Baumit StellaporTop з фактурами оздоблення 
«баранець» або «короїд»
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Коефіцієнт водопоглинання 
w-Wert:

факт: <0,15 кг/м² × √год., клас W2
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~50-70

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,10-0,14 м (при товщині шару 2 мм)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата: 2K [~2,9 кг/м²]
1,5K [~2,5 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
2R [~2,6 кг/м²]
3R [~3,6 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer основ. На шорстких 
і незаґрунтованих основах витрата матеріалу буде 
вищою.

Вихід: 2K: ~8,6 м² з відра 25 кг
1,5K: ~10 м² з відра 25 кг
3K: ~6,4 м² з відра 25 кг
2R: ~9,6 м² з відра 25 кг
3R: ~6,9 м² з відра 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на дерев’яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (для цементно-пі-
щаних штукатурок — не менше ніж 28 діб, для полімерцементних шпаклівок — не менше 
ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини покриття).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки — через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного по-
криття Baumit StellaporTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Виконання робіт

Приготування Штукатурну суміш Baumit StellaporTop перед застосуванням ретельно перемішати буді-
вельним міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
За необхідності дозволяється регулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом 
додавання води не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро 
в однаковій кількості для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція 
штукатурної суміші призведе до дефектів під час виконання робіт, а саме: перевитрати 
штукатурної суміші, плями, «залисини», колірні відмінності.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Послідовність нанесення шарів:
 1-й — шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 2-й — силіконово-силікатна декоративна штукатурка Baumit StellaporTop в заданій 
структурі, фракції заповнювача та кольорі.
Нанесення
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer (рів-
номірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, шпа-
телем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Baumit StellaporTop 
шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї 
захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпе-
чити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit UniPrimer:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 

(після попередніх випробувань);
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-

щену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-

во, метал.
Штукатурне покриття Baumit StellaporTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
 преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
 преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
 преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
 професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
 професійна силікатна фарба Baumit SilikatColor.
Заходи безпеки:
Під час виконання робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ді-
лянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
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Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +5 °С.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit StellaporTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

Baumit GranoporTop
Бауміт ГранопорТоп

 Акрилова — високоеластична, водовідштовхувальна, стійка до механічних навантажень
 Стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінення
 Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням різних 

фракцій заповнювача

Сфера 
застосування

Матеріал

Преміальна декоративна акрилова штукатурна суміш Baumit GranoporTop призначена 
для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатурених повер-
хонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблен-
ня зовні та всередині будівель вручну або механізовано.
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесен-
ням декоративної штукатурки.

Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних 
впливів, ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів, тонкошарова де-
коративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії акрилових поліме-
рів із фактурою «короїд», «баранець». Для ручного та механізованого нанесення. Зручна 
у використанні, екологічно безпечна.

Склад: водна дисперсія акрилових полімерів, натуральний 
природний заповнювач, модифікуючі добавки

Зовнішній вигляд: 2K — структура «баранець», зерно 2 мм
1,5K — структура «баранець», зерно 1,5 мм
3K — структура «баранець», зерно 3 мм
2R — структура «короїд», зерно 2 мм
3R — структура «короїд», зерно 3 мм

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Густина: ~1,8 кг/дм³
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

факт: <0,15 кг/м² × √год., клас W3
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~110-140

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,22-0,28 м (при товщині шару 2 мм), клас - V2

Технічні 
характеристики

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit GranoporTop від-
повідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі моди-
фіковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Професійна декоративна акрилова штукатурна пастоподібна суміш 
Baumit GranoporTop з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд»
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Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата: 2K [~2,9 кг/м²]
1,5K [~2,5 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
2R [~2,6 кг/м²]
3R [~3,6 кг/м²]
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer основ. На шорстких 
і незаґрунтованих основах витрата матеріалу буде 
вищою.

Вихід: 2K: ~8,6 м² з відра 25 кг
1,5K: ~10 м² з відра 25 кг
3K: ~6,4 м² з відра 25 кг
2R: ~9,6 м² з відра 25 кг
3R: ~6,9 м² з відра 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на дерев’яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (для цементно-пі-
щаних штукатурок — не менше ніж 28 діб, для полімерцементних шпаклівок — не менше 
ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини покриття).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки — через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного по-
криття Baumit GranoporTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Виконання робіт

Приготування Штукатурну суміш Baumit GranoporTop перед застосуванням ретельно перемішати буді-
вельним міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.

За необхідності дозволяється регулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом 
додавання води не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро 
в однаковій кількості для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція 
штукатурної суміші призведе до дефектів під час виконання робіт, а саме: перевитрати 
штукатурної суміші, плями, «залисини», колірні відмінності.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Послідовність нанесення шарів:
 1-й — шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 2-й — акрилова декоративна штукатурка Baumit GranoporTop в заданій структурі, фрак-
ції заповнювача та кольорі.
Нанесення
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer (рів-
номірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer, шпате-
лем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Baumit GranoporTop 
шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї 
захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпе-
чити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit UniPrimer:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 

(після попередніх випробувань);
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-

щену кількість вологи;
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-

во, метал.
Штукатурне покриття Baumit GranoporTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
 преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
 преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
 професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
 професійна акрилова фарба Baumit GranoporColor.
Заходи безпеки:
Під час виконання робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ді-
лянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +5 °С.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.



68 69

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit GranoporTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

Baumit CreativTop
Бауміт КреативТоп

 Безліч креативних структур для оздоблення фасадних поверхонь
 Готова до застосування пастоподібна, посилена силіконом
 Довговічна та стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінення, 

промислової загазованості
 Тонкошарова — зручна при нанесенні, як вручну, так і механізовано
 Екологічно безпечна

Дизайнерська моделююча декоративна пастоподібна штукатурна суміш 
Baumit CreativTop

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit CreativTop призна-
чена для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції 
Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатуре-
них поверхонь. Для креативного оформлення поверхонь стінових конструкцій зовні та 
всередині будівель вручну або механізованим способом.
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесен-
ням декоративної штукатурки.

Дизайнерська моделююча декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit 
CreativTop на органічних в'яжучих посилених силіконом, для створення креативних тон-
кошарових штукатурних покриттів.
Виробляється в шести варіантах залежно від крупності фракцій заповнювача:
- CreativeTop Max / КреативТоп Макс (зерно 4 мм)
- CreativeTop Trend / КреативТоп Тренд (зерно 3 мм)
- CreativeTop Vario / КреативТоп Варіо (зерно 1,5 мм)
- CreativeTop Fine / КреативТоп Файн (зерно 1 мм)
- CreativeTop Perl / КреативТоп Перл (зерно 0,5 мм)
- CreativeTop Silk / КреативТоп Cілк (зерно 0,2 мм)
Застосування широкого асортименту матеріалів Baumit CreativTop у своєму різноманіт-
ті і колірних рішеннях, а також кольорових лазурів Baumit Lasur та лакових покриттів 
Baumit Metalic з металевим відтінком у поєднанні з різноманітними техніками нане-
сення, дозволяють отримати безліч креативних структур. Деякі структури можна побачи-
ти в електронному вигляді у додатку до цього паспорту або в окремому буклеті «Baumit 
CreativTop. Моделююча штукатурка. Рекомендації щодо використання».

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit CreativTop відпо-
відають та переви-щують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі моди-
фіковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.17.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.тря 55±5%. 
В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: водна дисперсія органічних в'яжучих посилених силіконом, 
натуральний природний заповнювач, пігменти, консер-
ванти, модифікуючі добавки, вода
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Зовнішній вигляд: - структура зістарене дерево
- імітація дерев’яних панелей
- структура піщаник
- світлий мармур
- структура травертин
- затерта структура та механізоване напилення
- структура граніт
- імітація кортенівської сталі
та безліч інших

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Густина: ~1,8 кг/дм³
Крупність заповнювача: - Max / Макс (зерно 4 мм)

- Trend / Тренд (зерно 3 мм)
- Vario / Варіо (зерно 1,5 мм)
- Fine / Файн (зерно 1 мм)
- Perl / Перл (зерно 0,5 мм)
- Silk / Cілк (зерно 0,2 мм)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа
(вимоги згідно з DIN EN 15824 > 0,3 МПа) 

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

факт: <0,25 кг/(м² × √год.), DIN EN 15824 клас W2
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH-значення: ~8,5
Вміст мінеральних наповнюва-
чів:

~81%

Категорія горючості: Г1 (низької горючості) і В1 (важкозаймистий) згідно DIN 4102
Клас B – s1, d0 згідно EN 13501-1

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~55

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,06-0,10 м (при товщині шару 2 мм), клас - V1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
фактичне значення: < 40 г/л - група А.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід продукції: Max (4 мм): ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг
Trend (3 мм): ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг
Vario (1,5 мм) ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг
Fine (1 мм) ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг
Perl (0,5 мм) ~6,0−10,0 м² з відра 25 кг
Silk (0,2 мм) ~6,3−10,0 м² з відра 25 кг

Витрати: Max (4 мм): ~5,0−6,2 кг/м²
Trend (3 мм): ~4,2−6,2 кг/м²
Vario (1,5 мм): ~2,5−4,0 кг/м²
Fine (1,0 мм): ~2,9−4,2 кг/м²
Perl (0,5 мм): ~2,5−4,0 кг/м²
Silk (0,2 мм): ~2,5−4,0 кг/м²

Витрата матеріалу зазначається усереднена для рівних, 
правильно підготовлених і заґрунтованих ґрунт-фарбою 
Baumit PremiumPrimer / UniPrimer основ. На шорстких і 
незаґрунтованих основах витрата матеріалу буде вищою.

Термін зберігання В сухих умовах, на дерев'яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше 12 місяців від дати виробництва.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння — не менше ніж  
28 діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщи-
ни полімерцементних шпаклівних покриттів.
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, механічно очистити металевими щітка-
ми, знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар ос-
нови способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву - не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer / UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні по-
криття після їх улаштування не раніше ніж:
- стартові штукатурки — через 28 діб;
- шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
- армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3−4 мм — через ~3−5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit Premium / UniPrimer, перед влаштуванням шту-
катурного покриття Baumit CreativTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 
24 години.

Виконання робіт

Приготування

Приготування

Штукатурну суміш Baumit CreativTop перед застосуванням ретельно перемішати буді-
вельним міксером на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
За необхідності дозволяється регулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом 
додавання води не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро 
в однаковій кількості для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція 
штукатурної суміші призведе до дефектів під час виконання робіт, а саме: перевитрати 
штукатурної суміші, плями, "залисини", колірні відмінності.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Послідовність нанесення шарів:
- 1-й — шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;
- технологічна перерва - не менше ніж 24 години;
- 2-й — шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop нерозбавлений або роз-
бавлений до робочої консистенції, а також в заданій структурі, фракції заповнювача та 
кольорі.
Нанесення
На підготовлену основу нанести шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer 
(рівномірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer 
/ UniPrimer, шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш 
Baumit CreativTop шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. 
Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля 
затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
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Baumit FineTop
Бауміт ФайнТоп

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit FineTop призначена 
для влаштування декоративно-оздоблювального шару з більш гладкою структурою в системах 
теплоізоляції Baumit, а саме «Баранець 1K», для нанесення на підготовлені поверхні та штука-
турні покриття Baumit SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, а також для оздоблення бетонних, 
підготовлених нових і існуючих поштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації 
пам'яток архітектури. Для декоративного оздоблення стінових конструкцій зовні та всередині 
будівель.
Особливості
- Для виразного оздоблення фасадних теплоізоляційних систем та підготовлених стінових кон-
струкцій
- Після нанесення утворюється дрібнозернисте покриття структури «Баранець 1K»
- Застосовується в технічному рішенні «Утеплений фасад з гладкою поверхнею декоративного 
оздоблення»
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесенням 
декоративної штукатурки.

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit FineTop на основі 
водної дисперсії силіконових полімерів, для створення тонкошарових штукатурних по-
криттів із дрібнозернистою структурою «Баранець 1K».

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit FineTop відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифі-
ковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20019 від 
15.06.16.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Придатна для нанесення на основи попередньо заґрунтовані Baumit PremiumPrimer/ 
UniPrimer:
- армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
- старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються (піс-
ля попередніх випробувань);
- затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон.
Не придатна для нанесення на:
- мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-
щену кількість вологи;
- полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, 
метал.
Штукатурне покриття Baumit CreativTop придатне до перефарбування наступними 
фарбами:
- преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
- преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
- преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
- професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
- професійна силікатна фарба Baumit SilikatColor;
- кольорові лазурі Baumit Lasur;
- кольорові лакові покриття Baumit Metallic з ефектом металік.
Заходи безпеки:
Під час виконання робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ді-
лянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.
Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +5 °C.
Не працювати при температурі нижче +5 °C і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit CreativTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

 Готова до застосування, пастоподібна, на основі водної дисперсії силіконових полімерів
 Високоеластична, тонкошарова, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, 

водовідштовхувальна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового 
випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів

 Зручна при нанесенні, як вручну, так і механізованим способом
 Екологічно безпечна

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit FineTop 

Склад: водна дисперсія силіконових полімерів, натуральний 
природний заповнювач, пігменти, консерванти, моди-
фікуючі добавки, вода

Колір: вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 

80%
Густина: ~1,9 кг/дм³
Крупність заповнювача: до 1 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа
(вимоги згідно з DIN EN 15824 > 0,3 МПа)

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С)
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)
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Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

факт: <0,1 кг/(м² × √год.), DIN EN 15824 клас W2
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH-значення: ~8,5
Категорія горючості: Г1 (низької горючості) і В1 (важкозаймистий) згідно з 

DIN 4102
Клас B — s1, d0 згідно EN 13501-1

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~60−80

Відносний дифузійний опір: Sd = 0,06−0,08 м (при товщині шару 1 мм), клас – V1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 40 г/л (2010)
фактичне значення: <40 г/л — група А

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід продукції: 1K (1 мм): ~12,5 м² з відра 25 кг
Витрата: 1K [~2,0 кг/м²]

Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer / UniPrimer ос-
нов. На шорстких і незаґрунтованих основах витрата 
матеріалу буде вищою.

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові по-
криття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння — не менше ніж 28 
діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини 
полімерцементних шпаклівних покриттів.
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, – механічно очистити металевими щіт-
ками, знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар 
основи способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витри-
мати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer / UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні по-
криття після їх улаштування не раніше ніж:
- стартові цементні, вапняні та цементно-вапняні штукатурні покриття — через 28 діб;
- шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
- армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3−4 мм — через ~3−5 діб.
Після нанесення ґрунт-фарби Baumit Premium / UniPrimer, перед влаштуванням шту-
катурного покриття Baumit FineTop, витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 
години.

Штукатурну суміш Baumit FineTop перед застосуванням ретельно перемішати за допо-
могою будівельного міксеру на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
За необхідності дозволяється регулювати консистенцію штукатурної суміші шляхом 
додавання води не більше 250 мл на відро 25 кг. Дозування проводити у кожне відро 
в однаковій кількості для уникнення колірних відмінностей. Неправильна консистенція 
штукатурної суміші призведе до дефектів під час виконання робіт, а саме: перевитрати 
штукатурної суміші, плями, «залисини», колірні відмінності.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Послідовність нанесення шарів:
По системі утеплення
- 1-й шар — рівномірно нанесений по всій поверхні шар ґрунт-фарби  
Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;
- технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
- 2-й шар — шар декоративної штукатурки Baumit NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, 
GranoporTop у структурі «Баранець 1.5K» (розмір зерна 1.5 мм);
- технологічна перерва — не менше ніж 72 години;
- 3-й шар — шар декоративної штукатурної суміші Baumit FineTop нерозбавленої або 
розбавленої до робочої консистенції та у заданому кольорі.
На мінеральні основи
- 1-й шар — рівномірно нанесений шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;
- Технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
- 2-й шар — шар декоративної штукатурної суміші Baumit FineTop нерозбавленої або 
розбавленої до робочої консистенції та у заданому кольорі.
Нанесення
На підготовлену основу рівномірно по всій поверхні нанести шар ґрунт-фарби  
Baumit PremiumPrimer / UniPrimer.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer 
/ UniPrimer, теркою із нержавіючої сталі нанести підготовлену штукатурну суміш  
Baumit FineTop шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою круго-
вими рухами. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок зати-
рання та зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконан-
ня робіт.

Придатна для нанесення на основи попередньо поґрунтовані Baumit PremiumPrimer 
/ UniPrimer:
- теплоізоляційні системи з існуючим декоративним штукатурним покриттям Baumit 
у структурі «Баранець 1.5K» (мінімальна крупність заповнювача нижче розташованого 
шару — 1,5 мм);
- затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;
- існуючі, але здатні нести навантаження, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та шту-
катурки (після попередніх випробувань);
- гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити, попередньо поґрунтовані Baumit SuperPrimer 
у 2 шари.
Не придатна для нанесення на:
- мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підви-
щену кількість вологи;
- полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, 
метал.
Штукатурне покриття Baumit FineTop придатне до перефарбування наступними фар-
бами:
- преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
- преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
- преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
- професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor;
- професійна силікатна фарба Baumit SilikatColor;
- кольорові лазурі Baumit Lasur;
- кольорові лакові покриття Baumit Metallic з ефектом металік.

Виконання робіт

Термін зберігання В сухих умовах, на дерев'яних піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упа-
ковці — не більше ніж 12 місяців від дати виробництва.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Пакування Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.
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Baumit MosaikTop
Бауміт МозаікТоп

Мозаїчна пастоподібна фасадна декоративна штукатурна суміш  
Baumit MosaikTop 

Сфера 
застосування

Декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop призначена для влаштування захисного 
тонкошарового декоративно-штукатурного мозаїчного покриття на мінеральних основах, які 
піддаються підвищеним механічним та вологісним навантаженням. Найбільш ефективна 
для оздоблення цокольної частини фасадних теплоізоляційних систем Baumit, а також диза-
йнерського оформлення фасадів, підготовлених нових або існуючих бетонних та поштукату-
рених стінових конструкцій. Для застосування зовні та всередині будівель.
Особливості
Тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії 
«чистих» акрилатних в'яжучих.
Завдяки мінералам слюди у своєму складі забезпечується імітація природних покриттів 
з каменів скельних порід.
Швидкий та легкий спосіб ручного нанесення при мінімальних зусиллях.
Після нанесення утворює тонкошарове декоративне високоеластичне довговічне осо-
бливо стійке до атмосферних впливів та забруднень в процесі експлуатації штукатурне 
покриття мозаїчної фактури.
Штукатурне покриття екологічно безпечне та зручне у застосуванні протягом всього тер-
міну експлуатації.
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесен-
ням декоративної штукатурки.
Нова форма відра:
- внутрішня шкала літрів;
- ергономічна рукоять з нержавіючої сталі;
- рукоять пристосована для легкого підйому лебідкою; 
- підвищена жорсткість відра за рахунок нової конфігурації – покращена здатність 
до транспортування;
- легкий відбір штукатурної суміші з відра.
Придатна для нанесення на основи:
- армувальний гідрозахисний шар в теплоізоляційних системах Baumit (для оздоблення 
невеликих фасадних фрагментів);
- затверділі вапняні, цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки, бетонні та інші 
мінеральні основи;
- гіпсові штукатурки (після попередніх випробувань).
Не призначена для використання на таких основах:
- мінеральні поверхні до моменту завершення процесів тверднення або які містять під-
вищену кількість вологи;
- полімерні матеріали, лакові або олійні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дереви-
на, метал;
- вапняні штукатурки;
- теплоізоляційні штукатурки.

Заходи безпеки:
Під час виконання робіт слід закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ді-
лянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу 
видаляти водою. 
Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна ви-
далити тільки розчинниками або механічно.
Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу 
при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної 
штукатурки.
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.
Застереження:
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після 
нанесення не може бути нижче +5 °C.
Не працювати при температурі нижче +5 °C і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу зазначених чинників.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Штукатурну суміш Baumit FineTop не можна змішувати з іншими матеріалами.
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

 Широка палітра базових і природних структур
 Висока стійкість до атмосферних впливів та інтенсивного впливу вологи, морозостійка
 Висока стійкість до механічних навантажень
 Особливо стійка до впливу мікроорганізмів, грибків та цвілі
 Легко миється та очищається від бруду
 Для нанесення вручну. Зручна у нанесенні
 Для застосування зовні та всередині будівель
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Технічні 
характеристики

Термін зберігання

Пакування

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit MosaikTop кла-
сифікуються згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 та відповідають або перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівель-ні рідкі модифіковані» групи ФС.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20019 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше ніж 12 місяців від дати виробни-
цтва.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг.

Склад: водна дисперсія органічних в'яжучих на основі «чисто-
го» акрилату;  пофарбовані кварцові піски, пігменти, 
неорганічні і органічні добавки, вода та природна 
слюда (для Baumit MosaikTop палітри Natural Line)

Зовнішній вигляд: 30 мозаїчних структур, зерно 2 мм:
- основна палітра Essential Line: 22 кольорових моза-
їчних структур;
- природна палітра Natural Line: 8 вишуканих кольоро-
вих мозаїчних структур

Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Густина: ~1,7 кг/дм³
Крупність заповнювача: макс. 2,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,3 МПа згідно з DIN EN 15824

Теплопровідність: ум. «А» = 0,7 Вт/(м × °С); 
ум. «Б» = 0,76 Вт/(м × °С)

Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

факт: <0,15 кг/м² × √год., клас W2 відповідно до  
EN 15824
норми: не більше 0,6 кг/м² × √год.

PH-значення: ~8,5
Вміст мінеральних наповню-
вачів:

~80%

Категорія горючості: Клас B — s1, d0 згідно з EN 15824
Або орієнтовна класифікація відповідно  
ДБН В.1.1-7-2002:
- РП2 (локальне поширення полум'я)
- Д1 (з малою димоутворювальною здатністю)

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = ~110−140

Паропроникність: V = в межах 15−150 г/(м²×доб.)
Клас V2 «Середня паропроникність» згідно з  
DIN EN 15824 (EN 1062-1)

Відносний дифузійний опір: Sd = ~0,22−0,28 м (при 2 мм)
Клас V2 згідно з DIN EN 15824 (EN 1062-1)

Водопроникність: W < 0,15 кг/(м²×год.1/2), клас W2 «Середній» згідно  
з DIN EN 15824 (EN 1062-1)

Вихід продукції: ~4,5 м² з відра 25 кг суміші основної палітри 
Essential Line
~5,5 м² з відра 25 кг суміші природної палітри  
Natural Line

Витрата: [~5,5 кг/м²] для структур основної палітри  
Essential Line
[~4,5 кг/м²] для структур природної палітри  
Natural Line
Витрата матеріалу зазначається усереднена для 
рівних, правильно підготовлених і заґрунтованих 
ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer / UniPrimer ос-
нов. На шорстких і незаґрунтованих основах витрата 
матеріалу буде вищою.

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової воло-
ги в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути в достатній мірі 
сухою, твердою, з завершеними процесами гідратації і карбонізації цементу, неза-
мерзлою, знепиленою, негідрофобною, очищеною від висолів, здатною витримувати на-
вантаження, недеформівною. Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
Термін технологічної перерви після влаштування стартових цементно-вапняних штука-
турних прошарків залежить від їх товщини і переважних кліматичних умов, але не менше 
ніж 7 діб. Щоб уникнути вигоряння кольору фасадного штукатурного покриття Baumit 
MosaikTop, слід забезпечити нормальне протікання всіх процесів гідратації, карбонізації 
та затвердіння фінішного покриття, особливо для темних, насичених і інтенсивних ко-
льорів, а також в спекотну або прохолодну та / або вологу погоду — це подовжить термін 
експлуатації фасадного покриття.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
- забруднені поверхні очистити;
- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 
опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними 
спеціальними засобами;
- неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити механічним способом;
- крихкі поверхні або які з часом можуть обсипатись слід посилити ґрунтовкою  
Baumit MultiPrimer — технологічна перерва не менше ніж 24 години;
- тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад,  
Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати склово-
локнистою сіткою Baumit StarTex.
На вирівнені та підготовлені основи суцільно нанести за допомогою малярного вали-
ка, щітки або кисті шар адгезійної кварцевої ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / 
UniPrimer.
Залежно від погодних умов, але не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фар-
би Baumit PremiumPrimer / UniPrimer виконати нанесення штукатурної суміші  
Baumit MosaikTop.

Штукатурну суміш Baumit MosaikTop перед застосуванням ретельно перемішати за до-
помогою будівельного міксера на низькій швидкості до отримання робочої консистенції.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнути колірних відмінностей.
Не додавати інші матеріали!

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
- 1 (один) шар преміальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer або Baumit UniPrimer 
(наносити рівномірно на всій поверхні) — у кольорі, що рекомендуєтсья відповідно до Та-
блиці 1;
- технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
- 1 (один) шар декоративної штукатурної суміші Baumit MosaikTop.
Нанесення
Перед нанесенням Baumit MosaikTop всі основи завжди повинні бути поґрунтовані 

Виконання робіт
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Baumit PremiumPrimer або Baumit UniPrimer. Рекомендована технологічна перерва 
після нанесення ґрунт-фарби: 48 годин в температурних умовах +20 °C та відносної 
вологості повітря 60%.

Baumit MosaikTop «Основна палітра»: нанести теркою з нержавіючої сталі товщиною 
приблизно у 1,5 зерна та розподілити рівномірним суцільним шаром. Загладжування 
фактури виконати одразу після її нанесення в одному напрямку, щоб уникнути колірних 
дефектів.
Baumit MosaikTop «Природна палітра»: нанести теркою з нержавіючої сталі товщиною 
приблизно в 1−1,5 зерна та розподілити рівномірним суцільним шаром. Загладжування 
фактури виконати одразу після її нанесення в одному напрямку, щоб уникнути колірних 
дефектів.
При комбінуванні фрагментів Baumit MosaikTop різного кольору на одній площині, 
межі нанесення «відбити» малярною стрічкою, яку демонтувати одразу після нанесення 
фрагменту.
Після висихання щойно нанесеного покриття Baumit MosaikTop молочний відтінок зни-
кає. 
Роботи у межах однієї захватки виконувати без перерви.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил, а також 
загальнобудівельних правил безпеки.
Запобіжні заходи
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Даний продукт не наносити на лакові і олійні покриття, а також покриття пофарбова-
ні клейовими, вапняними і дисперсійними фарбами. Не призначена для застосування 
по металу, дереву і синтетичних матеріалах, таких як пластик.
Не слід застосовувати штукатурну суміш Baumit MosaikTop для обробки пухких основ та 
основ, які обсипаються.
Не можна ґрунтувати і штукатурити завідомо вологі  конструкції або при наявності ри-
зику утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище +30 °С, а також у разі впливу на по-
верхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходи 
для усунення впливу зазначених чинників.
Висока вологість повітря і низькі температури або різко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час твердіння штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми).
Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими штукатурними 
сумішами. 
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR 20−24 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥5 мм 
Baumit StarContact або використовувати Baumit PowerFlex товщиною шару 3−4 мм.
Під час виконання систем скріпленої теплоізоляції у кольорі із коефіцієнтом світловідби-
вання TSR ≥ 25 слід забезпечувати товщину армувально-гідрозахисного шару ≥3 мм.
Колір: для досягнення однорідності колірного відтінку, рекомендуємо нанести ґрунтовку 
Baumit PremiumPrimer у таких кольорах для відповідних кольорів Baumit MosaikTop:

Покриття Baumit MosaikTop не рекомендується для оздоблення горизонтальних повер-
хонь.
На ділянках примикання покриттів Baumit MosaikTop до елементів мощення тощо, вима-
гається  влаштування прошарків еластичної гідроізоляції Baumit Protect 2K.
Для запобігання впливу вологи з фундаментної та цокольної частини будівлі на декора-
тивне покриття Baumit MosaikTop вимагається обов'язкове влаштування відсічної гідро-
ізоляції.
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним 
прикладом обраного продукту. Незначні відмінності між 
представленими тут кольорами, зразками кольорів,
натуральними візерунками та доступними у продажу 
матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва 
і не можуть бути приводом для пред’явлення претензій.
Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише 
продуктам однієї партії виробництва.

Кольори, рекомендовані для використання на невеликих поверхнях у системах теплоізоляції, зокрема як декоративні елементи. Для отримання детальнішої інформації дивіться Технічний 
паспорт продукту

MOSAIK — ESSENTIAL LINE / ПАЛІТРА БАЗОВИХ КОЛЬОРІВ

MOSAIK — NATURAL LINE / ПАЛІТРА ПРИРОДНИХ КОЛЬОРІВ

M 302 MonvisoM 301 Albaron M 304 DenaliM 303 Matterhorn M 306 ParnassM 305 Victoria

M 308 KopeM 307 Bistra M 313 AthosM 312 Cook M 315 RodnaM 314 Ararat

M 329 CristalloM 328 Durano M 331 NemrutM 330 Elbrus

M 317 El CapitanM 316 Kosh M 325 BellavistaM 318 Rax M 327 RushmoreM 326 Triglav

M 337 Montblanc M 339 CastleM338 Olympus M 340 Babia

M 341 Rocky M 343 EtnaM 342 Everest M 344 Vesuvius

Baumit MosaikTop "Базова палітра"
(Essential Line)

Колір
PremiumPrimer

11PM 330 Elbrus / M 331 Nemrut
M 314 Ararat

M 317 El Capitan

M 343 Etna / M344 Vesuvius 
M 339 Castle
M 340 Babia

M 341 Rocky / M342 Everest

Baumit MosaikTop "Природна палітра"
(Natural Line)

14P
15P

11P
02P
05P
17P

Колір
PremiumPrimer
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Baumit ClassicoSpeсial
Бауміт КласікоСпешл

 Мінеральна — не горюча і високопаропроникна
 Водовідштовхувальна, стійка до атмосферних чинників
 Декоративні фактури «баранець» або «короїд»

Біла декоративна мінеральна штукатурна «суха суміш»  
Baumit ClassicoSpeсial з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд»

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Декоративна мінеральна штукатурна суміш Baumit ClassicoSpeсial призначена для захи-
сту і улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, 
а також для штукатурення фасадів та стін всередині будівель вручну або механізовано 
під наступне фарбування. Декоративна штукатурка Baumit ClassicoSpecial наноситься 
на попередньо підготовлені поверхні мінеральними стартовими штукатурками і шпаклів-
ками Baumit.

Штукатурки Baumit ClassicoSpeсial 1,5K, Baumit ClassicoSpeсial 2K або  
Baumit ClassicoSpeсial 3K після затирання надають камінцеву структуру «баранець» бе-
жевого кольору із фракцією заповнювача 1,5 мм, 2 мм та 3 мм.
Штукатурки Baumit ClassicoSpeсial 2R  та Baumit ClassicoSpeсial 3R після затирання на-
дають камінцеву структуру «короїд» білого кольору із фракцією заповнювача 2 мм та 3 
мм, відповідно. 
Для подальшого оздоблення штукатурного покриття Baumit ClassicoSpeсial наносити фа-
садні фарби Baumit.
Увага! Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесен-
ням декоративної штукатурки.

Мінеральна, високопаропроникна, стійка до атмосферних впливів, негорюча, гідрофоб-
на, тонкошарова декоративна штукатурна суміш із фактурою «баранець» або «короїд». 
Для ручного і механізованого нанесення. Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші Baumit ClassicoSpeсial 
відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі мо-
дифіковані» групи Ц.1.ШТ4.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: вапно, білий цемент, мармурова крихта, добавки
Зовнішній вигляд: 2K — структура «баранець», зерно 2 мм

1,5K — структура «баранець», зерно 1,5 мм
3K — структура «баранець», зерно 3 мм
2R — структура «короїд», зерно 2 мм
3R — структура «короїд», зерно 3 мм

Колір: сірий або бежевий
Насипна щільність: ~1480 кг/м³
Змішування з водою: ~6-7 л/25 кг сухої суміші

~0,26 ± 0,02 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: 1,5 / 2,0 мм
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Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 60 хвилин

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 1,5 МПа

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до бетонної основи: не менше 0,5 МПа

Морозостійкість: не менше 75 циклів
Теплопровідність: ум. «А» = 0,8 Вт/(м × °С) 

ум. «Б» = 0,87 Вт/(м × °С)
Рухомість: 5,5 ± 0,5 см
Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

не більше 0,6 кг/м² за 24 години

Мінімальний час твердіння: не менше ніж 14 діб — під нанофарби або силікатні 
фарби
не менше ніж 3 доби — під силіконові або акрилові 
фарби

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 15

Паропроникність: ~0,083 мг/(м×г×Па)
(вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/(м×г×Па))

Відносний дифузійний опір: ~0,14 м (при товщині шару 2 мм)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 2K [~3,0 кг/м²]
1,5K [~2,5 кг/м²]
3K [~3,9 кг/м²]
2R [~2,9 кг/м²]
3R [~3,6 кг/м²]
Витрата зазначена для підготовлених основ залежно 
від фракції зерна та структури.

Вихід: 2K: ~8,3 м² з відра 25 кг
1,5K: ~10 м² з відра 25 кг
3K: ~6,4 м² з відра 25 кг
2R: ~8,6 м² з відра 25 кг
3R: ~6,9 м² з відра 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Пакування

Підготовка

Мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння (для цементно-пі-
щаних штукатурок — не менше ніж 28 діб, для полімерцементних шпаклівок — не менше 
ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини покриття).
Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної шту-
катурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздо-
блювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні 
плями не допускається.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.

Виконання робіт

Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, механічно очистити металевими щітками, 
знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар осно-
ви способом нанесення глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, 
розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, 
Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолок-
нистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх 
улаштування не раніше ніж:
 стартові штукатурки — через 28 діб;
 шпаклівні покриття — через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
 армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм — через ~3-5 діб.

Після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer, перед влаштуванням 
штукатурного покриття Baumit ClassicoSpecial, повинна висихати не менше 24 годин.

Приготування Для зачинення штукатурної суміші Baumit ClassicoSpeсial застосовувати регламентова-
ну кількість чистої прохолодної (від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додава-
ти у воду при перемішуванні будівельним міксером. Перемішувати 3-5 хвилин, доводячи 
розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівель-
ного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину.
Не додавати інші матеріали не рекомендовані виробником!

Виконання робіт Послідовність нанесення шарів:
 1-й — шар універсальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;
 технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
 2-й — мінеральна декоративна штукатурка Baumit ClassicoSpecial;
 3-й — силікатна фарба Baumit SilikatColor або нанофарба Baumit NanoporColor — 

не раніше ніж через 14 діб після нанесення штукатурки; силіконова фарба  
Baumit SilikonColor або акрилова фарба Baumit GranoporColor — не раніше ніж 
через 3 доби після нанесення штукатурки.

Нанесення:
На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer (рів-
номірно по всій поверхні).
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer 
/ UniPrimer, шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш 
Baumit ClassicoSpecial шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою тер-
кою. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та 
зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.
Структура «баранець»: одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою 
круговими рухами.
Структура «короїд»: через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, 
горизонтально або круговими рухами.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, 
які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 
встановлювати водозливи.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Мінеральна штукатурна суміш Baumit ClassicoSpeсial не призначена для нанесення 
на полімерні, лакові і масляні плівки, клейові, мінеральні і дисперсійні фарби.
Штукатурну суміш Baumit ClassicoSpeсial не можна змішувати з іншими матеріалами.
Висока вологість повітря і низькі температури або швидко змінні погодні умови можуть 
значно збільшити час твердіння штукатурного розчину або нерівномірно змінити тон ко-
льору.
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Baumit PremiumPrimer
Бауміт ПреміумПраймер

 Для темних насичених кольорів
 Білого кольору або затонована
 Забезпечення рівномірного забарвлення декоративних штукатурних покриттів Baumit
 Підвищення міцності зчеплення (адгезії) декоративних штукатурних покриттів  

з мінеральними основами
 Вирівнювання поглинаючої здатності основи, забезпечення рівномірного твердіння   
   штукатурного покриття
 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню чіткої однорідної структури  
    при затиранні
 Для нанесення вручну за допомогою малярного валика

Преміальна ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Преміальна ґрунт-фарба білого кольору Baumit PremiumPrimer призначена 
для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення орга-
нічних і мінеральних тонкошарових декоративно-штукатурних покриттів Baumit:  
- Преміальної лінійки: Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop;
- Професійної лінійки: Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit StellaporTop, Baumit 
GranoporTop, Baumit Classico Special, Baumit Edelputz Special;
- Дизайнерської лінійки: Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop.
Преміальна ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer входить до складу комплексних систем 
теплоізоляції: Baumit Star, Baumit Pro і Baumit Socle. Використовується зовні та всере-
дині будівель.

Преміальна ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer з високим ступенем укривності для під-
готовки мінеральних основ під нанесення преміальних декоративних штукатурних по-
криттів Baumit.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості преміальної адгезійної ґрунт-фарби Baumit 
PremiumPrimer відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші 
будівельні рідкі модифіковані» групи АД.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.2017.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20±2 °С і відносній вологості 
повітря 55±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Склад: органічне в’яжуче з додаванням водної дисперсії силіконо-
вих полімерів, мінеральних наповнювачів, модифікуючих 
добавок і води

Зовнішній вигляд: однорідна за кольором і фактурою
Колір: білий
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%
Крупність заповнювача: максимальна фракція 0,5 мм
Густина: ~1,5 кг/дм³
PH - значення: ~8
Час повного висихання: від 4 до 6 годин  (див. розділ «виробництво робіт»)
Фізичний стан: рідина
Вміст мінеральних наповнювачів: ~58%
Стійкість плівки до статичної дії 
води при температурі  
20±2 °С:

не менше 12 годин
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Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Продукт слід захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 16 відер = 320 кг.

Поверхню основи слід підготувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною витримувати наванта-
ження:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 

опалубні мастила, необхідно видалити гарячою парою або спеціальними засобами;
У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути їх. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити анти-
мікробним розчином Baumit FungoFluid.
 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом, 

зміцнити глибокопроникною ґрунтовкою Baumit MultiPrimer / Grund і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години;

 нерівності мінеральних основ зашпаклювати клей-шпаклівною сумішшю  
Baumit StarContact / ProContact з армуванням лугостійкою склосіткою  
Baumit StarTex та витримати технологічну перерву не менше ніж 1 добу з розрахунку 
на кожний міліметр товщини шару.

Ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer придатна для нанесення на такі основи:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;
 старі мінеральні і силікатні штукатурки та фарби, що міцно тримаються (після 

попередніх випробувань);
 для консервації штукатурних покриттів та фасадних систем скріпленої теплоізоляції 

Baumit на зимовий період і може застосовуватися в якості тимчасового самостійного 
декоративного шару. Заґрунтована основа має вигляд білої шорсткої поверхні.

Не придатна для нанесення на:
 мінеральні основи до моменту закінчення процесів тверднення або такі, що містять 

надлишкову кількість вологи, особливо на свіжонанесені вапняні штукатурки;
 полімерні матеріали, лаковані або олійні покриття, клейові та дисперсійні фарби, 

вапняний побіл, дерево, метал.
Для непоглинаючих основ використовувати ґрунтовку Baumit SuperGrund.

Виконання робіт

Приготування Перед застосуванням ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer ретельно перемішати міксе-
ром або дрилем із спеціальною насадкою.
За необхідності, робочу консистенцію дозволяється відрегулювати шляхом додавання 
води у кількості не більше ніж 5%.
Не додавати в ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer жодних інших речовин!

Виконання робіт Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer наносити на основу за допомогою малярного вали-
ка, щітки або кисті. Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.
Витрати ґрунт-фарби і кількість шарів нанесення залежить від виду основи і атмосферних 
умов.
Перед нанесенням декоративного штукатурного покриття витримати технологічну пере-
рву не менше ніж 24 години.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Під час нанесення та висихання свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від опа-
дів, сильного вітру і прямих сонячних променів до повного висихання.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу змити водою.
Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer не слід застосовувати для обробки пухких основ та 
основ, що осипаються. Не призначена для застосування з металу і штучних матеріалів, 
таких як пластик.
Основи або конструкції, вологість яких понад 4%, ґрунтувати або штукатурити не реко-
мендується.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і протягом 12 годин після 
нанесення повинна становити від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря повинна 
становити не більше ніж 80%.

Для забезпечення більш насиченого та яскравого кольору декоративного штукатурного покриття, ґрунт-фарба Baumit 
PremiumPrimer може бути кольорована у наступні 15 груп відтінків залежно від кольору фінішного покриття.

Оздоблювальні штукатурки Baumit

Використовуйте з відтінками Baumit Life
0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029,
0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039
0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049
0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059
0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069
0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079
0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089
0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169

0445, 0446, 0447, 0448, 0449
0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849
0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859
0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869
0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879
0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889
0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899
0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909
0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919
0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929
0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939
0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979

0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989
0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019
1025, 1026, 1027, 1028, 1029
1035, 1036, 1037, 1038, 1039
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079

0841,
0851,
0861, 0862, 0863,
0871, 0872, 0873,
0881, 0882, 0883,
0891, 0892, 0893,
0901, 0902, 0903,
0911, 0912, 0913,
0921, 0922, 0923,
0931, 0932, 0933,

0401, 0402,
0521,
0561, 0562,
0571, 0572, 0573,
0581, 0582, 0583,
0611, 0612,
0601, 0602,

1131, 1132
1141, 1142
1001, 1002, 1003
1011, 1012, 1013
1021, 1022, 1023, 1024
1031, 1032, 1033, 1034
1041, 1042, 1043
1061, 1062
1071, 1072

0231,
0241, 0242,
0221,
0291, 0292,
0301, 0302, 0303,
0311, 0312, 0313, 0314,
0321, 0322, 0323,
0341, 0342

0391, 0392
0421, 0422, 0423, 0424
0431, 0432, 0433, 0434
0441, 0442, 0443, 0444

0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159
0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169
0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179
0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189
0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199
0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239
0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249

0077
0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139
0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149
0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209
0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229
0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289
0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459
0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469
0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479

0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309
0315, 0316, 0317, 0318, 0319
0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329
0331,0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339
0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349
0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359
0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409
0487, 0488, 0489
0497, 0498, 0499

0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369
0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379
0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399
0425, 0426, 0427, 0428, 0429
0435, 0436, 0437, 0438, 0439

0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486
0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496,
0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509
0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519
0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529
0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569
0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579
0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589
0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619

0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419
0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599
0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609
0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629
0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639
0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679

0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689
0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699
0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709
0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719
0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729
0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739
0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749
0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759
0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769
0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779
0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789
0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799
0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839

Для кольорів Baumit Life з кінцевими цифрами 7-9, Baumit PremiumPrimer також можна використовувати у білому кольорі (FT 0000).

№

01P 09P

10P

11P

12P

13P

14P

15P

11P M330, M331, M332 (Life 0892)

Baumit MosaikTop

12P M311 (Life 0572)

13P M323 (Life 1023)

14P M314 (Life 0332)

15P M317 (Life 0432)

02P

03P

04P

05P

06P

07P

08P

№ Використовуйте з відтінками Baumit Life

Витрата: ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях

Вихід: ~50–67 м² з відра 20 кг
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Baumit UniPrimer
Бауміт УніПраймер

 Пігментована в білий колір — забезпечення рівномірного забарвлення декоративних 
штукатурних покриттів Baumit

 Підвищення міцності зчеплення (адгезії) декоративних штукатурних покриттів  
з мінеральними основами

 Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує рівномірне твердіння штукатурного 
покриття

 Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню чіткої однорідної структури при 
затиранні

 Для нанесення вручну за допомогою малярного валика
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Універсальна ґрунт-фарба Baumit UniPrimer

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Універсальна ґрунт-фарба білого кольору Baumit UniPrimer призначена 
для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення орга-
нічних і мінеральних тонкошарових декоративно-штукатурних покриттів Baumit:  
- Професійної лінійки: Baumit SilikonTop; Baumit SilikatTop; Baumit StellaporTop; Baumit 
GranoporTop; Baumit Classico Special; Baumit Edelputz Special;
- Дизайнерської лінійки: Baumit MosaikTop; Baumit CreativTop.
Професійна ґрунт-фарба Baumit UniPrimer входить до складу комплексних систем теплоі-
золяції: Baumit Pro і Baumit Socle. Використовується зовні та всередині будівель

Професійна ґрунт-фарба Baumit UniPrimer для підготовки основ під нанесення декора-
тивних штукатурних покриттів Baumit.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості адгезійної ґрунтувальної суміші  
Baumit UniPrimer відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші 
будівельні рідкі модифіковані» групи АД.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.2017.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: органічне в’яжуче з додаванням водної дисперсії силіконо-
вих полімерів, мінеральних наповнювачів, модифікуючих 
добавок і води

Зовнішній вигляд: однорідна за кольором і фактурою
Колір: білий
Температура застосування: від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%
Крупність заповнювача: максимальна фракція 0,3 мм
Густина: ~1,6 кг/дм³
PH - значення: ~7-8
Час повного висихання: від 4 до 6 годин  (див. розділ «виробництво робіт»)
Фізичний стан: рідина
Вміст мінеральних наповнювачів: ~59%
Стійкість плівки до статичної дії 
води при температурі 20±2 °С:

не менше 12 годин

Витрата: ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях

Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг
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Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Матеріал слід захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих темпера-
тур.

Пакування

Підготовка

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною витримувати наванта-
ження:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 

опалубні мастила, необхідно видалити гарячою парою або спеціальними засобами;
У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути їх. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити анти-
мікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом, 

зміцнити глибокопроникною ґрунтовкою Baumit MultiPrimer / Grund і витримати 
технологічну перерву — не менше ніж 24 години;

 нерівності мінеральних основ зашпаклювати клей-шпаклівною сумішшю  
Baumit StarContact / ProContact з армуванням лугостійкою склосіткою  
Baumit StarTex / DuoTex та витримати технологічну перерву не менше 1 доби 
на кожний міліметр товщини шару.

Ґрунт-фарба Baumit UniPrimer придатна для нанесення на такі основи:
 армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;
 старі мінеральні і силікатні штукатурки та фарби, що міцно тримаються (після 

попередніх випробувань);
 для консервації штукатурних покриттів та систем скріпленої теплоізоляції фасадів 

на зимовий період і може слугувати як тимчасовий самостійний декоративний шар. 
Заґрунтована основа має вигляд білої шорсткої поверхні.

Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять 

підвищену кількість вологи, особливо на свіжонанесені вапняні штукатурки;
 полімерні матеріали, лаковані або олійні покриття, клейові та дисперсійні фарби, 

вапняний побіл, дерево, метал.
Для непоглинаючих основ використовувати високоадгезійну ґрунтовку  

Baumit SuperPrimer.

Виконання робіт

Приготування Перед застосуванням універсальну ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer ретельно перемішати 
міксером або дрилем із спеціальною насадкою.
За необхідності, робочу консистенцію дозволяється відрегулювати шляхом додавання 
води у кількості не більше ніж 5%.
Не додавати в ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer жодних інших речовин!

Виконання робіт Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer наносити на основу за допомогою малярного валика, щіт-
ки або кисті. Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.
Витрати ґрунт-фарби і кількість шарів нанесення залежить від виду основи і атмосферних 
умов.
Перед нанесенням декоративного штукатурного покриття витримати технологічну пере-
рву не менше ніж 24 години.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Під час нанесення та висихання свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від опа-
дів, сильного вітру і прямих сонячних променів до повного висихання.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.

Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою.
Ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer не слід застосовувати для обробки пухких основ та основ, 
що обсипаються. Не призначена для застосування на поверхнях з металу і штучних ма-
теріалів, таких як пластик.
Основи або конструкції, вологість яких понад 4%, ґрунтувати або штукатурити не реко-
мендується.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і протягом 12 годин після 
нанесення повинна становити від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря повинна 
становити не більше ніж 80%



94 95

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Baumit FilIPrimer
Бауміт ФілПраймер

 Висихає без створення напружень
 Атмосферостійка
 Гідрофобна
 Паропроникна
 Заповнює і перекриває тріщини в основі до 0,5 мм

Універсальна ґрунтувальна суміш для заповнення тріщин Baumit FilIPrimer

Сфера 
застосування

Основа

Зберігання

Пакування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Універсальна ґрунтувальна суміш – заповнює тріщини на старих і нових мінеральних 
та органічних основах (штукатурки, шпаклівки, бетон). Спеціально для заповнення во-
лосяних тріщин на фасадних системах скріпленої теплоізоляції. Попередня обробка шту-
катурних прошарків перед використанням декоративних штукатурних сумішей Baumit 
на мінеральних або органічних в'яжучих та фарб Baumit.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та жирові пля-
ми, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
Придатна для нанесення на:
 гідрозахисний шар на ФССТ (фасадних системах скріпленої теплоізоляції);
 цементні та вапняно-цементні штукатурні покриття;
 гіпсові та вапняно-гіпсові штукатурні покриття;
 мінеральні, силікатні та дисперсійні фарби та штукатурні покриття, що міцно тримають-
ся на основі.
Не придатні для нанесення на:
 свіжі вапняні штукатурні покриття;
 лаки та олійні покриття, клейові фарби.

Зберігати у прохолодному, захищеному від морозів місці у щільно закритій заводській 
оригінальній ємності – не менше ніж 12 місяців.

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 24 відра = 600 кг.

Готова до використання, армована волокнами, універсальна ґрунтувальна суміш для за-
повнення тріщин зовні та всередині приміщень. Не містить розчинників.

Склад: органічні в’яжучі, мінеральні наповнювачі, волокна, добав-
ки, вода

Густина: ~1,70 кг/дм3

Вміст ЛОС: <1 г/дм³
Крупність заповнювача: макс. 0,5 мм
pH ~8,5
Витрата: ~0,30 кг/м2 при нанесенні в один шар

(на дрібнозернистих прошарках – шпаклівки гідрозахисних 
прошарків)

Вміст ЛОС: < 60 мг/м3 відповідно EMICODE EC 1 Plus
Вихід: ~83 м² з відра 25 кг

Виконання робіт
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Нанесення

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Підготовка основи:
 вирівняйте поглинаючу здатність основи для сильно або нерівномірно поглинаючих 

основ за допомогою Baumit MultiPrimer;
 зміцніть меловані поверхні або ті, що злегка обсипаються, за допомогою 

Baumit MultiPrimer;
 якщо основа сильно мелована або сильно осипається, зміцніть основу за допомогою 

Baumit SanovaPrimer (див. Технічний паспорт матеріалу);
 видаліть спекаючу плівку механічним способом;
 видаліть залишки опалубних мастил на бетоні за допомогою гарячої пари, або антио-

палубними засобами  чи механічним способом;
 очистіть брудні поверхні;
 основи пошкоджені водоростями та грибковою цвіллю обробити спеціальними сумі-

шами (наприклад, Baumit FungoFluid);
 видаліть покриття що мають погане зчеплення з основою, відшаровуються або осипа-

ються;
 пошкоджені тріщинами мінеральні основи рекомендується відновити шпаклівками 

(наприклад, шпаклівками Baumit StarContact) і, при необхідності, посилити склосіт-
кою Baumit StarTex.

Поверхня основи повинна бути стабільною і сухою. Ретельно перемішайте  
Baumit FillPrimer малообертовим змішувачем. При необхідності консистенцію можна 
відрегулювати, додавши невелику кількість води (Увага: занадто багато води може ви-
кликати мелованість поверхні!). Нанесіть Baumit FillPrimer рівномірно на всій поверхні 
за допомогою малярного валика або щітки. При спекотних умовах бажано нанести ґрун-
товку у два шари. За допомогою подвійного ґрунтування (наприклад, нерівномірного по-
глинання основи), витримуйте технологічну перерву не менше ніж 24 години між кожним 
етапом обробки.
Наносити рівномірно та без перерви. Не змішувати з іншими фарбами.

Під час нанесення та висихання ґрунтовки температура повітря, матеріалу та основи 
повинна бути не меншою ніж + 5 °C. Захищайте фасад від прямих сонячних променів, 
дощу або сильного вітру (наприклад, завішуванням риштувань). Висока вологість повітря 
і низькі температури можуть значно подовжити час висихання.
Перед кожним подальшим нанесенням покриття необхідно витримувати технологічну пе-
рерву не менше ніж 24 години.
Заходи безпеки: захищайте очі та шкіру, а також примикаючі поверхні, особливо скло, 
металеві поверхні, пофарбовані поверхні, керамічні або клінкерні покриття та покриття 
з природних каменів. При необхідності промийте бризки великою кількістю води, не че-
кайте, поки вони висохнуть і затвердіють.
Відразу після використання інструменти та обладнання ретельно промийте водою.

Baumit MultiPrimer
Бауміт МультіПраймер

 Концентрована, високоякісна, без розчинників, глибокопроникна водополімерна 
ґрунтувальна суміш

 Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні властивості оздоблювальних матеріалів, 
вирівнює поглинаючу здатність основи 

 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Ґрунтовка глибокопроникна концентрована Baumit MultiPrimer

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Концетрована ґрунтовка Baumit MultiPrimer призначена для закріплення поверхневого 
шару мінеральних поглинаючих основ (газобетонні блоки, керамічні блоки та цегла, си-
лікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити 
тощо), а також для підготовки вищезазначених основ під подальше нанесення пастопо-
дібних декоративно-оздоблювальних штукатурок та фарб  Baumit, а також (цементних, 
вапняних, гіпсових) стартових штукатурних покриттів, підлогових стяжок та нівелір-про-
шарків, ремонтних і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв тощо. 
Застосовується ззовні і всередині будівель.
Baumit MultiPrimer непридатна для нанесення на непоглинаючі основи та не застосову-
ється під фінішне оздоблення.
Для непоглинаючих основ використовувати Baumit SuperPrimer або Baumit Spritz за-
лежно від умов виконання робіт.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості адгезійної ґрунтувальної суміші Baumit 
MultiPrimer відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші буді-
вельні рідкі модифіковані» групи ЗК (закріплююча).
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/39047 від 
01.09.2015
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: Водна емульсія дрібнодисперсійних синтетичних полімерів з 
модифікаційними добавками, без розчинників

Колір: однорідна рідина, прозора
Співвідношення компонентів: для закріплення поверхневого шару стінових матеріалів 

застосовується без розведення;
для ґрунтування з метою покращення адгезії наступних 
шарів концентрат Baumit MultiPrimer розводити водою у 
співвідношенні від від 1:5  до 1:1.

Густина: ~1,0 кг/дм³
PH - значення: ~8,0-9,0 при 20 ºC
Час повного висихання: на поглинаючих сухих основах: ~15 хвилин;

на поглинаючих вологих основах: >12 годин
Фізичний стан: рідина
Стійкість плівки до статичної дії 
води при температурі 20±2 °С:

не менше 24 годин

Паропроникність не менше 0,07 мг/(м×год.×Па)
Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%

Витрата: ~0,15 л/м² для розведеного концентрату
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л
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Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування

Підготовка

Пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною 
витримувати навантаження. Поверхню очистити від забруднень (олійні та жирові плями, 
змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття, висоли тощо), які можуть знижувати проникність ґрунтовки Baumit MultiPrimer 
в основу. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути їх. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробною  ґрунтувальною сумішшю Baumit FungoFluid.
Монтажні щілини, шви мурування, отвори, вибоїни та тріщини необхідно заробити 
відповідним матеріалом (наприклад, штукатурною сумішшю Baumit MPA 35).

Виконання робіт

Приготування Перед застосуванням ґрунтовку-концентрат Baumit MultiPrimer при необхідності розве-
сти регламентованою кількістю води і перемішати міксером або дрилем із спеціальною 
насадкою або ретельно збовтати.
Не додавати в ґрунтовку Baumit MultiPrimer жодних інших речовин!

Виконання робіт За допомогою малярної щітки або валика рівномірно нанести на підготовлену основу 
робочу концентрацію ґрунтовки Baumit MultiPrimer. Наносити в один або два шари за-
лежно від поглинаючої здатності основи. Уникати надмірного зволоження.
Через 15 хвилин продовжити виконання робіт (при умові міцних затверділих поглинаю-
чих основ із вологістю не вище ніж 4%).
Залежно від основи, витримати технологічну перерву не менше 8-12 годин (при темпе-
ратурі +20 °C і відносної вологості повітря 60%). Перед подальшим виконанням робіт 
заґрунтована поверхня має бути повністю сухою і не клейкою.
Робочі інструменти одразу після застосування промити водою.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, технологічних карт 
Baumit.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою.
Не слід застосовувати ґрунтовку Baumit MultiPrimer для обробки основ, що обсипаються. 
Не призначена для застосування по металу і штучних матеріалах, таких як пластик.
Вологі основи (вологість вище 4%) або конструкції, які знаходяться в зоні утворення кон-
денсату, ґрунтувати або штукатурити не рекомендується.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і протягом 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.

Baumit FungoFluid
Бауміт ФунгоФлуїд

 Антимікробний водний сануючий розчин з альгіцидними (знищують водорості) та 
фунгіцидними (знищують грибок та плісняву) домішками, а також активними речовинами 
(амонійними сполуками)

 Зручний у застосуванні, екологічно безпечний

Антимікробний водний сануючий розчин Baumit FungoFluid

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Антимікробний водний сануючий розчин Baumit FungoFluid призначений для обробки 
поверхонь стін і штукатурок, пошкоджених мікроорганізамами, грибком, пліснявою, во-
доростями. Видаляє мікроорганізми, запобігає подальшому їх розвитку та знебарвлює 
пошкоджену поверхню. Застосовується зовні та всередині будівель.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей TM Baumit спеціального призначен-
ня відповідають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призна-
ченням.
Антимікробна сануюча суміш Baumit FungoFluid має висновок державної санітарно-епі-
деміологічної експертизи № 602-123-20-3/14580 від 02.04.2018.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Склад: водна суміш з альгіцидними і фунгіцидними добавками та 
активними речовинами (амонійними з’єднаннями)

Насипна щільність: ~1,0 кг/дм³
Щільність: ~1,0 кг/дм³
Час повного висихання, не мен-
ше ніж:

24 години

Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата: ~0,05–0,1 л/м² на поглинаючих основах при нанесенні у 2 
шари

Вихід: ~100–200 м² з каністри 10 л

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше ніж 6 місяців від дати виробництва.

Пакування Пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.

Підготовка Поверхню основи підготувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, недеформівною, незамерзлою, здатною 
витримувати навантаження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які 
знижують поглинаючу здатність основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, 
особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні 
ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити. Відколи, вибоїни, тріщини відновити 
із застосуванням продуктів для ремонту поверхонь ТМ Baumit.
У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути їх. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробним водним сануючим розчином Baumit FungoFluid.

Виконання робіт
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Приготування Перед застосуванням антимікробного водного сануючого розчину Baumit FungoFluid 
слід збовтати каністру з продуктом.

Виконання робіт На пошкоджену мікроорганізмами поверхню нанести антимікробний водний сануючий 
розчин Baumit FungoFluid. Через 1–2 години (залежно від пошкоджень) після нанесення 
антимікробного розчину виконати механічне очищення поверхні. Потім наносити анти-
мікробну суміш в 1–2 шари по всій поверхні до повного її насичення засобом. Для по-
дальшого виконання робіт витримати технологічну перерву не менше ніж 24 годин.
Щоб уникнути вимивання альгіцидів і фунгіцидів, на поверхню, просочену антимікроб-
ною сануючою сумішшю, Baumit FungoFluid, нанести захисне покриття.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

При виконанні робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, технологічних карт 
Baumit.
Закривати поверхні, що контактують з оздоблюваними ділянками (особливо скло, кера-
міку, клінкер, натуральний камінь, лак і метал). Бризки одразу змити водою. Інструмент 
промити водою одразу після використання.
Не працювати за температури нижче ніж +5 °С і вище ніж +30 °С (мається на увазі 
температура повітря, основи, матеріалу), у разі впливу на поверхню прямого сонячного 
світла, дощу, сильного вітру або протягів.
Висока вологість повітря може значно збільшити час висихання сануючого розчину.
Не змішувати антимікробний водний сануючий розчин Baumit FungoFluid з іншими ма-
теріалами.

Baumit SpeedTop
Бауміт СпідТоп

 Прискорює час твердіння декоративних шарів
 Покращує стійкість декоративних шарів до підвищеної вологості навколишнього середовища
 Модифіковане добавкою декоративне покриття Baumit твердіє через 1,5 години після 

нанесення
 Модифіковане добавкою декоративне покриття Baumit не змивається атмосферними 

опадами через 4-6 годин після нанесення

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Призначена для прискорення часу твердіння і покращення стійкості декоративної шту-
катурки до підвищеної вологості і низьким температурам навколишнього середовища. 
Температурний діапазон від +1 до +15 °C і відносна вологість повітря — не більше 95% 
(інші погодні умови негативно впливають на власти-вості штукатурного розчину).
Застосовувати на будівельному майданчику і додавати до декоративних фінішних сумі-
шей Baumit безпосередньо перед їх нанесенням.

Добавка на основі води з органічними добавками і аміаком для тонкошарових де-
коративних штукатурок Baumit: SilikonTop, GranoporTop, StellaporTop, CreativTop 
Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario і CreativTop Perl*. Не застосовувати для  
CreativTop Silk.

Відповідність матеріалу
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/14580 від 
02.04.2018 р.

Склад: добавка на основі води з органічними добавками і 
аміаком

Колір: прозора
Температура застосування: від +1 °С до +15 °С, мак. відносна вологість

максимальна фракція 0,5 мм
Густина: ~1000 кг/м³
PH - значення: ~11-12
Максимальна відносна воло-
гість:

95%

Витрата: для декоративних штукатурок TM Baumit
- 250 мл (1 пляшка) на відро 25 кг
для штукатурки Baumit CreativTop Perl
- 125 мл (½ пляшки) на відро 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, в оригінальній непошкодженій закритій бутилці — 12 місяців. Максималь-
ний строк зберігання — 24 місяці від дати виробництва.

Пакування Пластикова пляшка 250 мл, 1 коробка = 24 пляшки = 6 л.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ 
Н Б В.2.6-212:2016.
Основа під штукатурення повинна бути чистою, сухою, незамерзлою, міцною, здатною 
нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, олійних продуктів, жирів, мастил. 
Неміцні ділянки поверхні видалити. Температура основи повинна бути від +1 до +15°C. 
Захищати основу від промерзання.

Виконання робіт

Спеціальна добавка для тонкошарових декоративних штукатурок TM Baumit
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Приготування Вміст однієї бутилки (250 мл) добавки Baumit SpeedTop додати у відро (25 кг) вищезазна-
чених декоративних штукатурних сумішей і ретельно перемішати ручним будівельним 
міксером протягом 3-х хвилин. Не додавати інших матеріалів!
*До декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop Perl додавати 125 г (½ бутилки) 
на 1 (одне) відро вагою 25 кг.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 
обертів на хвилину.

Виконання робіт Час початку твердіння декоративної штукатурної суміші з добавкою — через 1,5 години 
від моменту замішування. Замішувати таку кількість матеріалу, яку можна використати 
протягом 1,5 години.
При правильному виконанні робіт через 4-6 годин після нанесення, декоративна штука-
турка не змивається.
З метою уникнення нерівномірності колірного тону та видимих переходів приготовлену 
декоративну штукатурку з добавкою Baumit SpeedTop наносити рівномірно в межах од-
нії захватки фасаду без перерви.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Не застосовувати добавку при температурі нижче +1 °С і вище +15 °С і відносної воло-
гості повітря більше 95%, а також при впливі на поверхню дощу, сильного вітру або про-
тягів. Вживати заходів щодо усунення зазначених факторів. В іншому випадку, можливий 
вплив на кінцевий результат.
Зміна температури на вище +15 °C може значно скоротити час твердіння штукатурної 
суміші.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою.
Інструмент промити водою після використання.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.

Системи теплоізоляції
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Baumit StarContact White
Бауміт СтарКонтакт Вайт

 Під темні і насичені кольори декоративного оздоблення фасадів
 Для застосування в цокольній зоні
 На основі білого цементу — безпосереднє нанесення декоративних покриттів без 

попереднього ґрунтування
 Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу під облицювання
 Для приклейки і шпатлювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит,  

а також плит з екструдованого полістиролу
 Високоадгезійна та високоеластична
 Пластична та зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
 Негорюча
 Екологічно безпечна
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact White призначена для улаштуван-
ня у відповідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, кон-
тактних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції 
Baumit STAR із застосуванням фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит, 
зокрема під безпосереднє оздоблення фасадними фінішними матеріалами; для систем 
теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на основі фасадних теплоізоляційних 
плит з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP; придатна для вирівнювання пош-
тукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.
Улаштування гідрозахисного шару Baumit StarContact White білого кольору дозволяє 
безпосердньо наносити пастоподібні штукатурно-декоративні покриття без попередньої 
обробки ґрунт-фарбою.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact 
White відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні 
сухі модифіковані» групи ЗК5 і ГІ3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.2017.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш білого цементу з мінеральними заповнювачами 
білого кольору, модифікуючими добавками

Колір: білий з відтінком
Змішування з водою: ~4,7-5,0 л/25 кг сухої суміші

~0,194 ± 0,006 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше ніж 0,63 мм

(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~140 ±10 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Час коригування: не менше ніж 10 хвилин

Преміальна біла клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact White
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Міцність на стиск (через 28 діб): ~6,5 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше 4,0 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~1,2 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)
до плит ППС: ~0,11 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,08 МПа)
до плит МВ: ~0,023 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Морозостійкість: не менше ніж 75 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 75 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/м×К
Рухомість: ~8,6 ± 0,5 см

(вимоги ДСТУ:
- для приклейки: 4,5 ± 0,5 см
- для шпаклювання: 5,5 ± 0,5 см)

Коефіцієнт водопоглинення 
w-Wert:

~0,26 кг/м² × √год. 
(вимоги ДСТУ — не більше 0,6 кг/м² × √год.)

Товщина шару: в системі MW (плити МВ)
- клейовий шар — 2-10 мм 
- контактний шар — 1,5-2 мм
- гідрозахисний шар — 3-5 мм
в системі EPS (плити ППС)
- клейовий шар — 2-10 мм 
- гідрозахисний шар — 3-5 мм
вирівнювання мінеральних основ
- для вирівнювання основ — 1-5 мм

Усадка розчинової суміші: ~0,29 мм/м
(вимоги ДСТУ — не більше 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Паропроникність: ~0,11 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ:
- по мінваті — не менше 0,10 мг/м×год.×Па
- по пінополістиролу — не менше 0,04 мг/м×год.×Па)

Температура застосування роз-
чинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: для пінополістирольних плит
- приклейка утеплювача: ~5 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²
для мінераловатних плит
- приклейка утеплювача: ~6 кг/м²
- улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²

Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
- улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше ніж12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці існуючих фасадних покриттів обробку поверхні проводити 

Виконання робіт

піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, 
застосовувати пісок розміром 0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід 
очищати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом.
Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити 
антимікробною ґрунтувальною сумішшю Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або Baumit 
SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно від типу 
основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit StarContact White застосовувати регламентовану 
кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води, в яку поступово додавати суху 
суміш при перемішуванні міксером або дрилем зі спеціальною насадкою або змішу-
вачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та пере-
мішати її ще раз.
Кількість води зачинення повинно бути в межах від 4,7 до 5,0 л на 25 кг сухої суміші 
Baumit StarContact White.

Виконання робіт 1. Приклейка теплоізоляційних мінераловатних і полістирольних плит
Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
полістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізо-
ляційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. Врахо-
вуючи особливості рівності основи, товщина клейового шару повинна бути від 10 до 20 
мм. У випадку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно 
по всій плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не мен-
ше 160 мм. Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими 
за 190 мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити сму-
гами шириною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні 
полістирольних плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним ле-
зом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
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Під час виконання робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність 
площини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною 
понад 2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним пли-
там
Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних 
плит слід влаштовувати контактний шар Baumit StarContact White товщиною 1-2 мм. Роз-
чинову суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.
Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфу-
вання пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками або наждаковим па-
пером набитого на дерев’яні бруски.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним 
плитам улаштувати гідрозахисний шар StarContact White. Якщо в якості утеплювача за-
стосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 
14-ти діб після його закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити 
піддаються шліфуванню вищезазначеним методом для видалення пошкодженого шару 
від впливу ультрафіолету.
Для влаштування гідрозахисного шару шар клей-шпаклівної суміші StarContact White 
товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex таким 
чином, щоб склосітка знаходилась посередині шару.
Для цього розчинову суміш Baumit StarContact White нанести зубчастим шпателем, із 
зубцями 10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пі-
нополістирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугос-
тійку скловолокнисту сітку Baumit StarTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.
Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 
1 мм (в місцях напусків — 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову 
суміш наскрізь склосітки одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб 
склосітка не проглядалась.
Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахис-
ного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття в системах скріпленої теплоізоляції 
влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.
Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного 
оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покриттів не ре-
комендується.
3. Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact White застосовується в системі тепло-
ізоляції цокольних стін Baumit Socel для приклейки плит із екструдованого полісти-
ролу, а також виконання гідрозахисного шару.
В цокольній частині будівлі, а також на поверхнях, які піддані підвищеному механічному 
впливу, влаштовується перший гідрозахисний шар, армований панцирною лугостійкою 
склосіткою Baumit StrongTex, полотнини якої прокладені у стик одне до одного, а другий 
шар гідрозахисту армується рядовою склосіткою Baumit StarTex із напуском суміжних 
полотнин не менше 100 мм. Роботи виконуються згідно пункту 1-2 даного розділу.
Для захисту від інтенсивного зволоження, теплоізоляція цокольних конструкцій виконуєть-
ся плитами з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP. Якщо поверхні конструкцій 
гідроізольовані бітумними матеріалами, то для приклейки теплоізоляційних плит застосо-

вується двокомпонетна клейова бітумна суміш Baumit BituFix 2K.
4. Клей-шпаклівна суміш StarContact White ефективна при вирівнюванні штукатур-
них покриттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.
Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit StarContact White 
наносити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. При необхідності шар клейової 
шпаклівки армувати склосіткою Baumit StarTex. Для подальшого виконання робіт витри-
мати технологічну перерву не менше ніж 7 діб.
В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною полімерце-
ментною гідроізоляційною сумішшю Baumit Protect A1.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
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Baumit StarContact
Бауміт СтарКонтакт

 Під темні і насичені кольори декоративного оздоблення фасадів
 Для застосування в цокольній зоні
 Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу під облицювання
 Для приклейки і шпатлювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит,  

а також плит з екструдованого полістиролу
 Високоадгезійна та високоеластична
 Пластична та зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
 Негорюча
 Екологічно безпечна
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact призначена для влаштування 
у відповідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, кон-
тактних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції 
Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних плит; для систем 
теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на основі фасадних теплоізоляційних 
плит з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP; придатна для вирівнювання пош-
тукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням 
скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact 
відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі мо-
дифіковані» групи ЗК5 і ГІ3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.2017.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифіку-
ючими добавками

Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~0,21 л води на 1 кг сухої суміші

~5,3 л/25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~150 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Час коригування: ~20 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 діб): ~6,5 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше 4,0 МПа)

Преміальна клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact
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Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~0,8 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа);
до плит ППС: ~0,11 МПа  
(вимоги ДСТУ —- не менше 0,08 МПа);
до плит МВ: ~0,02 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Морозостійкість: не менше 75 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше 75 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/м×К
Рухомість: для приклейки: ~4,5 см

для шпаклювання: ~5,5 см
Коефіцієнт водопоглинення: ~0,4 кг/м² × √год. 

(вимоги ДСТУ — не більше 0,6 кг/м² × √год.)
Товщина шару: в системі MW (плити МВ)

- клейовий шар - 2-10 мм 
- контактний шар - 1,5-2 мм
- гідрозахисний шар - 3-5 мм
в системі EPS (плити ППС)
- клейовий шар - 2-10 мм 
- гідрозахисний шар - 3-5 мм
вирівнювання мінеральних основ
- для вирівнювання основ - 1-5 мм

Усадка розчинової суміші: ~0,3 мм/м
(вимоги ДСТУ — не більше 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(Вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Паропроникність: ~0,11 мг/м×год.×Па
(Вимоги ДСТУ:
- по мінваті — не менше 0,10 мг/м×год.×Па
- по пінополістиролу — не менше 0,04 мг/м×год.×Па)

Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 до +30°С

Витрати сухої суміші: для пінополістирольних плит
- приклейка утеплювача: ~5 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²
для мінераловатних плит
- приклейка утеплювача: ~6 кг/м²
- улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²

Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
- улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструминним 
чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 
0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 
шарів ручним будівельним інструментом.

Виконання робіт

Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або  
Baumit SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно 
від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами 
Baumit.

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit StarContact застосовувати регламентовану кількість 
чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води, в яку поступово додавати суху суміш при пе-
ремішуванні міксером або дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусо-
вої дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без гру-
док. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 
600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її 
ще раз.
Кількість води зачинення повинно бути в межах від 4,7 до 5,0 л на 25 кг сухої суміші 
Baumit StarContact.

Виконання робіт 1. Приклейка теплоізоляційних мінераловатних і полістирольних плит
Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
полістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізоля-
ційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. У випадку 
застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій плиті 
розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 мм. 
Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими за 190 мм. 
Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами шири-
ною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні полістироль-
них плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним ле-
зом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
При виконанні робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність площи-
ни поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною понад 2 
мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
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теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним пли-
там
Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних 
плит слід влаштовувати контактний шар Baumit StarContact товщиною 1-2 мм. Розчинову 
суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.
Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфу-
вання пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками або наждаковим па-
пером набитого на дерев’яні бруски.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним 
плитам улаштувати гідрозахисний шар Baumit StarContact. Якщо в якості утеплювача 
застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 
14-ти діб після його закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити 
піддаються шліфуванню вищезазначеним методом для видалення пошкодженого шару 
від впливу ультрафіолету.
Для влаштування гідрозахисного шару шар клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact 
товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex таким 
чином, щоб склосітка знаходилась посередині шару.
Для цього розчинову суміш Baumit StarContact нанести зубчастим шпателем, із зубцями 
10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пінополіс-
тирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугостійку 
скловолокнисту сітку Baumit StarTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.
Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 
1 мм (в місцях напусків — 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову 
суміш наскрізь склосітки одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб 
склосітка не проглядалась.
Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахис-
ного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття в системах скріпленої теплоізоляції 
влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.
Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного 
оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покриттів не ре-
комендується.
3. Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact застосовується в системі теплоізоляції 
цокольних стін Baumit Socel для приклейки плит із екструдованого полістиролу, а та-
кож виконання гідрозахисного шару.
В цокольній частині будівлі, а також на поверхнях, які піддані підвищеному механічному 
впливу, влаштовується перший гідрозахисний шар, армований панцирною лугостійкою 
склосіткою Baumit StrongTex, полотнини якої прокладені у стик одне до одного, а другий 
шар гідрозахисту армується рядовою склосіткою Baumit StarTex із напуском суміжних 
полотнин не менше 100 мм. Роботи виконуються згідно пункту 1-2 даного розділу.
Для захисту від інтенсивного зволоження, теплоізоляція цокольних конструкцій виконуєть-
ся плитами з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP. Якщо поверхні конструкцій 
гідроізольовані бітумними матеріалами, то для приклейки теплоізоляційних плит застосо-
вується двокомпонетна клейова бітумна суміш  Baumit BituFix 2K.
4. Клей-шпаклівна суміш StarContact ефективна при вирівнюванні штукатурних по-
криттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.
Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit StarContact нано-

сити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. При необхідності шар клейової шпа-
клівки армувати склосіткою Baumit StarTex. Для подальшого виконання робіт витримати 
технологічну перерву не менше 7 діб.
В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною полімер це-
ментною гідроізоляційною сумішшю Baumit Protect A1 або Baumit Protect 2К.
Перед нанесенням декоративно-штукатурних сумішей по вирівнюючому або гідрозахис-
ному шару Baumit StarContact нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer 
/ PremiumPrimer та витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
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Baumit ProContact
Бауміт ПроКонтакт

 Для приклейки і шпатлювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
 Еластична
 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
 Високопластична та зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
 Негорюча
 Екологічно безпечна
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Професійна клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact призначена для влаштування у від-
повідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, контак-
тних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції  
Baumit PRO із застосуванням в якості теплоізоляційних шарів фасадних мінераловат-
них та пінополістирольних плит; придатна для вирівнювання поштукатурених поверхонь 
і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою 
Baumit StarTex або без армування.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact 
відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі мо-
дифіковані» групи ЗК5 і ГІ3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифіку-
ючими добавками

Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~0,2 л води на 1 кг сухої суміші

~5,1 л/25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~150 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Час коригування: ~20 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 діб): ~7,0  МПа
(вимоги ДСТУ — не менше 4,0 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~0,75  МПа  
(вимоги ДСТУ - не менше 0,5 МПа)
до плит ППС: ~0,12 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,08 МПа)
до плит МВ: ~0,05 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Професійна клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact
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Морозостійкість: не менше 50 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше 50 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/м×К
Рухомість: для приклейки: ~4,5 см

для шпаклювання: ~5,5 см
Коефіцієнт водопоглинення: ~0,5 кг/м² × √год. 

(вимоги ДСТУ — не більше 0,6 кг/м² × √год.)
Товщина шару: в системі MW (плити МВ)

- клейовий шар - 2-10 мм 
- контактний шар - 1,5-2 мм
- гідрозахисний шар - 3-5 мм
в системі EPS (плити ППС)
- клейовий шар - 2-10 мм 
- гідрозахисний шар - 3-5 мм
вирівнювання мінеральних основ
- для вирівнювання основ - 1-5 мм

Усадка розчинової суміші: ~0,5  мм/м
(вимоги ДСТУ — не більше 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Паропроникність: ~0,11 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ:
- по мінваті - не менше 0,10 мг/м×год.×Па
- по пінополістиролу - не менше 0,04 мг/м×год.×Па)

Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: для пінополістирольних плит
- приклейка утеплювача: ~5 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²
для мінераловатних плит
- приклейка утеплювача: ~6 кг/м²
- улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²

Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
- улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструминним 
чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 
0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 
шарів ручним будівельним інструментом.
Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 

Виконання робіт

утворення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або  
Baumit SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно 
від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit ProContact застосовувати регламентовану кількість 
чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води, в яку поступово додавати суху суміш при пе-
ремішуванні міксером або дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусо-
вої дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без гру-
док. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 
600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її 
ще раз.
Кількість води зачинення повинно бути ~5,1 л на 25 кг сухої суміші Baumit ProContact.

Виконання робіт 1. Приклейка теплоізоляційних мінераловатних і пінополістирольних плит
Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
пінополістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з тепло-
ізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. У ви-
падку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій 
плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 
мм. Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими за 190 
мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами ши-
риною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні пінополіс-
тирольних плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним ле-
зом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
При виконанні робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність площи-
ни поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною понад 2 
мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
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лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним пли-
там
Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних 
плит слід влаштовувати контактний шар Baumit ProContact товщиною 1-2 мм. Розчинову 
суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.
Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфу-
вання пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками типу або наждаковим 
папером набитого на дерев’яні бруски.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним 
плитам улаштувати гідрозахисний шар Baumit ProContact. Якщо в якості утеплювача 
застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 
14-ти діб після його закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити 
піддаються шліфуванню вищезазначеним методом для видалення пошкодженого шару 
від впливу ультрафіолету.
Для влаштування гідрозахисного шару шар клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact 
товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex таким 
чином, щоб склосітка знаходилась посередині шару.
Для цього розчинову суміш Baumit ProContact нанести зубчастим шпателем, із зубцями 
10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пінополіс-
тирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугостійку 
скловолокнисту сітку Baumit StarTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.
Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 
1 мм (в місцях напусків — 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову 
суміш наскрізь склосітки одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб 
склосітка не проглядалась.
Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахис-
ного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Великі нерівності затверділої клейової шпаклівки затерти наждаковим папером.
Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття в системах скріпленої теплоізоляції 
влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.
Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного 
оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покриттів не ре-
комендується.
3. Клей-шпаклівна суміш ProContact ефективна при вирівнюванні штукатурних по-
криттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.
Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit ProContact нано-
сити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. При необхідності шар клейової шпа-
клівки армувати склосіткою Baumit StarTex. Для подальшого виконання робіт витримати 
технологічну перерву не менше 7 діб.
В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною полімерце-
ментною гідроізоляційною сумішшю Baumit Protect A1 або Baumit Protect 2К.
Перед нанесенням декоративно-штукатурних сумішей по вирівнюючому або гідрозахис-
ному шару Baumit ProContact нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer 
та витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.

Baumit BauContact
Бауміт БауКонтакт

 Для приклейки і шпатлювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
 Високопластична і зручна у використанні
 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
 Еластична
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
 Негорюча
 Екологічно безпечна
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клей-шпаклівна суміш Baumit BauContact призначена для влаштування, у відповідності 
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004, клейових, контактних та армо-
ваних гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції TM Baumit із 
застосуванням в якості теплоізоляційних шарів фасадних мінераловатних та пінополісти-
рольних плит; придатна для вирівнювання поштукатурених поверхонь і бетонних стінових 
конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або 
без армування.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baumit BauContact 
відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі мо-
дифіковані» групи ЗК5 і ГІ3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/14576 від 
02.04.2018.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифіку-
ючими добавками

Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~0,2 л води на 1 кг сухої суміші

~5,0 л/25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~140
(вимоги ДСТУ  — не менше 120 хвилин)

Час коригування: ~20 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 діб): ~6,0 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше 4,0 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: : ~0,6  МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)
до плит ППС: ~0,12 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,08 МПа)
до плит МВ: ~0,03 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Клей-шпаклівна суміш Baumit BauContact
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Морозостійкість: не менше 50 циклів
(вимоги ДСТУ —- не менше 50 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/м×К
Рухомість: для приклейки: ~4,5 см

для шпаклювання: ~5,5 см
Коефіцієнт водопоглинення: ~0,5 кг/м² × √год. 

(вимоги ДСТУ — не більше 0,6 кг/м² × √год.)
Товщина шару: в системі MW (плити МВ)

- клейовий шар — 2-10 мм 
- контактний шар — 1,5-2 мм
- гідрозахисний шар — 3-5 мм
в системі EPS (плити ППС)
- клейовий шар — 2-10 мм 
- гідрозахисний шар — 3-5 мм
вирівнювання мінеральних основ
- для вирівнювання основ — 1-5 мм

Усадка розчинової суміші: ~0,5 мм/м
(вимоги ДСТУ — не більше 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Паропроникність: ~0,11 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ:
- по мінваті — не менше 0,10 мг/м×год.×Па
- по пінополістиролу — не менше 0,04 мг/м×год.×Па)

Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: для пінополістирольних плит
- приклейка утеплювача: ~5 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²
для мінераловатних плит
- приклейка утеплювача: ~6 кг/м²
- улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м²

Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
- улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструминним 
чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 
0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 
шарів ручним будівельним інструментом.
Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 

Виконання робіт

утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або  
Baumit SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно 
від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit BauContact застосовувати регламентовану кількість 
чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води, в яку поступово додавати суху суміш при пе-
ремішуванні міксером або дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусо-
вої дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без гру-
док. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 
600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її 
ще раз.
Кількість води для замішування ~5,0 л на 25 кг сухої суміші Baumit BauContact.

Виконання робіт 1. Приклейка теплоізоляційних мінераловатних і пінополістирольних плит
Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
пінополістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з тепло-
ізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. У ви-
падку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій 
плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 
мм. Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими за 190 
мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами ши-
риною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні пінополіс-
тирольних плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним ле-
зом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
При виконанні робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність пло-
щини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною 
понад 2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
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лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним пли-
там
Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних 
плит слід влаштовувати контактний шар Baumit BauContact товщиною 1-2 мм. Розчинову 
суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.
Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфу-
вання пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками або наждаковим па-
пером набитого на дерев’яні бруски.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним 
плитам улаштувати гідрозахисний шар Baumit BauContact. Якщо в якості утеплювача 
застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 
14-ти діб після його закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити 
піддаються шліфуванню вищезазначеним методом для видалення пошкодженого шару 
від впливу ультрафіолету.
Для влаштування гідрозахисного шару шар клей-шпаклівної суміші Baumit BauContact 
товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex таким 
чином, щоб склосітка знаходилась посередині шару.
Для цього розчинову суміш Baumit BauContact нанести зубчастим шпателем, із зубцями 
10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пінополіс-
тирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугостійку 
скловолокнисту сітку Baumit DuoTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.
Армувальна склосітка Baumit DuoTex повинна накриватися шаром розчину не менше 
1 мм (в місцях напусків - 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову 
суміш наскрізь склосітки одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб 
склосітка не проглядалась.
Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахис-
ного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Великі нерівності затверділої клейової шпаклівки затерти наждаковим папером.
Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття в системах скріпленої теплоізоляції 
влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.
Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного 
оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покриттів не ре-
комендується.
3. Клей-шпаклівна суміш BauContact ефективна при вирівнюванні штукатурних по-
криттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.
Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit BauContact нано-
сити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. При необхідності шар клейової шпа-
клівки армувати склосіткою Baumit DuoTex. Для подальшого виконання робіт витримати 
технологічну перерву не менше 7 діб.
Перед нанесенням декоративно-штукатурних сумішей по вирівнюючому або гідрозахис-
ному шару Baumit BauContact нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer 
та витримати технологічну перерву - не менше ніж 24 години.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.

Baumit PowerFlex
Бауміт ПауерФлекс

 Відповідає підвищеним вимогам щодо міцності та вологостійкості, рекомендована для 
застосування в цокольній зоні

 Скорочує тривалість виконання робіт за рахунок відсутності процесу ґрунтування перед 
декоративно-штукатурним оздобленням

 Безцементна, пастоподібна, високоеластична
 Високовитривала до температурних навантажень
 Готова до застосування
 Пластична та зручна при нанесенні
 Армована полімерними волокнами
 Морозостійка

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна високоеластична шпаклівна суміш Baumit PowerFlex готова до використан-
ня і застосовується разом із склосіткою Baumit StarTex для улаштування гідрозахисних 
армувальних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції на основі пінополіс-
тирольних плит або графітових пінополістирольних плит зниженої горючості. Забезпечує 
ударну міцність теплоізоляційних систем до 80 Дж. Придатна для ремонту існуючих сис-
тем теплоізоляції.
Увага! Baumit PowerFlex не застосовується для приклейки теплоізоляційних плит, 
а також в теплоізоляційних системах на основі мінераловатних плит та плит з екс-
трудованого полістиролу.
Після улаштування, гідрозахисне покриття Baumit PowerFlex підлягає оздобленню пасто-
подібними штукатурно-декоративними сумішами Baumit, проте забороняється наносити 
штукатурні суміші на силікатних і мінеральних вʼяжучих.
Увага! На гідрозахисне покриття Baumit PowerFlex забороняється наносити штука-
турно-декоративні суміші Baumit SilikatTop та Baumit Edelpuz Special.
Пастоподібні декоративно-штукатурні суміші Baumit дозволяється наносити безпосеред-
ньо на гідрозахисне покриття Baumit PowerFlex без попереднього нанесення адгезійних 
ґрунтовок (ґрунт-фарб).

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики шпаклівного гідрозахисного шару Baumit PowerFlex для систем 
теплоізоляції Baumit відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Сумі-
ші будівельні рідкі модифіковані» групи БД.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 1605 від 05.09.2016 та 
№ 05.03.02-04/39047 від 01.09.2015.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: безцементна суміш на основі полімерних в'яжучих з міне-
ральними заповнювачами і модифікуючими добавками, 
армована волокнами

Крупність заповнювача: до 1,0 мм
Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: не менше 0,8 МПа
до плит ППС: не менше 0,08 МПа

Морозостійкість: не менше 50 циклів
Теплопровідність: ~0,7 Вт/(м•К)
Товщина шару: рекомендована 3−5 мм (номінальна)

Преміальна шпаклівна суміш Baumit PowerFlex
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Здатність сприймати навантажен-
ня:

забезпечує стійкість теплоізоляційної системи до удару ~80 
Дж

Щільність: ~1800 кг/м³
Коефіцієнт опору паропро-ник-
ності:

~100 м×год.×Па/мг
(µ = 100)

Паропроникність: не менше 0,10 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше 0,10 мг/м×год.×Па)

Відносний дифузійний опір: ~0,3 м (при товщині шару 3 мм)
Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата: ~4–5 кг/м² х 3 мм товщини шару
~6–7 кг/м² х 5 мм товщини шару

Вихід: ~3,6–6,2 м² з відра 25 кг

Термін зберігання

Пакування

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Підготовка

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Приготування

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Перепади між плитами пінополістирольного утеплювача усунути шляхом шліфування 
сталевими шліфувальними терками або наждаковим папером набитого на дерев'яні 
бруски. 
У разі реставрації існуючої системи теплоізоляції вимагається ретельне очищення 
покриття.
Після закріплення пінополістирольного утеплювача на фасаді, гідрозахисний шар 
Baumit PowerFlex слід виконати протягом 14 діб. В іншому випадку, пінополістирольні 
плити потрібно шліфувати вищезазначеним методом для видалення пошкодженого 
шару від впливу ультрафіолету.
Зовнішні кути будівлі на основі пінополістиролу, а також кути дверних і віконних 
прорізів повинні бути посилені пластиковими кутиками з інтегрованою склосіткою, 
які встановлюють впритул по відношенню один до одного з напуском склосітки в місці 
стикування не менше 10 см.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
°С до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Протягом всього процесу виконання робіт забезпечувати захист покриття Baumit 
PowerFlex від прямих сонячних променів, атмосферних опадів або сильних вітрів 
(наприклад, використовуйте захисну сітку на риштуваннях).
Не використовуйте суміш Baumit PowerFlex на замерзлих поверхнях і/або під загрозою 
настання заморозків.
В розчинову суміш додавати добавки заборонено!

Полімерна шпаклівка Baumit PowerFlex є готовим до застосування матеріалом. 
Перед застосуванням відкрити кришку і вміст упаковки ретельно перемішати вручну, 
або за допомогою будівельного міксера-мішалки, або дрилем із спеціальною насадкою.

Суміш Baumit PowerFlex нанести на поверхню пінополістирольних плит шаром 
товщиною 3 мм та армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.
Для цього розчинову суміш Baumit PowerFlex безпосередньо нанести зубчатим 
шпателем, з розмірами зубців 10×10 мм, на пінополістирольні плити. Цим же шпателем 
в свіжий шар шпаклівки занурити лугостійку скловолокнисту сітку Baumit StarTex 
вертикальними полотнинами з напуском 100 мм.
Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 
1 мм (в місцях напусків - 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову 
суміш наскрізь склосітки одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб 
склосітка не проглядалась.
При суцільному шпатлюванні використовувати металеві шпателі з широкими лезами із 
нержавіючої сталі, скошеними під кутом 10…12° до повздовжньої осі полотна.
Занурення склосітки та загладжування її шпаклівкою слід виконувати одним процесом, 
методом «мокрий по мокрому».
Шпаклівна маса Baumit PowerFlex призначена для застосування тільки в тонких шарах 
з номінальною товщиною 3 мм. Якщо потрібно виконати більш товстий гідрозахисний 
шар, - його слід наносити за кілька етапів. Кожен наступний шар товщиною не більше 3 мм.
Технологічна перерва до нанесення наступного шару становить 4–5 діб (при 
температурі + 20 °С і відносній вологості 60%).

Виконання робіт

Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття наносити не раніше ніж через 4−5 діб. 
Важливо, щоб гідрозахисне покриття Baumit PowerFlex на фасаді набуло однорідного 
(сухого) вигляду без темних (вологих) плям.
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Baumit SupraFix
Бауміт СупраФікс

 Для критичних основ: дерево, плити OSB, бітумна гідроізоляція
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Для всіх типів теплоізоляційних плит: мінераловатних, пінополістирольних і з екструдованих 

полістиролів

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Преміальна клейова суміш Baumit SupraFix призначена для приклейки, у відповідності 
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004, фасадних теплоізоляційних плит 
із мінеральної вати, пінополістиролу і екструдованого полістиролу на критичні основи: 
дерево, OSB-плити, цементно-стружкові плити типу Velox, бітумні гідроізоляції, а також 
на мінеральні основи. Застосовується ззовні і всередині будівель.
Преміальна клейова суміш Baumit SupraFix є складовою в комплексній системі скріпле-
ної теплоізоляції фасадів Baumit STAR / PRO  із застосуванням плит на основі мінераль-
ної вати, пінополістиролу та екструдованого полістиролу.
Не застосовувати для шпаклювання або улаштування гідрозахисного шару в систе-
мах скріпленої теплоізоляції фасадів.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit SupraFix відповіда-
ють та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифікова-
ні» групи ЗК5.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20019 від 
15.06.2016 та № 602-123-20-1/3722 від 21.02.2017.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифіку-
ючими добавками

Змішування з водою: ~0,2 л води на 1 кг сухої суміші
~5,0 л/25 кг сухої суміші

Крупність заповнювача: не більше 0,6 мм
(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

~130 ±10 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Час коригування: ~20 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хвилин)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~0,9 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)
до плит ППС: ~0,12 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,08 МПа)
до плит МВ: ~0,05 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Морозостійкість: не менше 75 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше 75 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/(м×К)
Товщина шару: до 10 мм
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Преміальна клейова суміш Baumit SupraFix
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Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 ºC до +30 ºC

Витрата сухої суміші: ~4,5 кг/м²
Вихід: ~5,5 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та жирові 
плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, лакофарбові покриття 
тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструминним 
чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 
0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 
шарів ручним будівельним інструментом.
Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або  
Baumit SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно 
від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Виконання робіт

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit SupraFix застосовувати регламентовану кількість чи-
стої прохолодної (від +15 до +20 °С) води, в яку поступово додавати суху суміш при пере-
мішуванні міксером або дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусової 
дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. 
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 
обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її ще 
раз.
Кількість води зачинення повинно бути в межах ~5,0 л на 25 кг сухої суміші Baumit 
SupraFix.

Виконання робіт Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача, розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
пінополістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з тепло-
ізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. У ви-
падку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій 
плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 
мм. Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими за 190 
мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами ши-
риною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні пінополіс-

тирольних плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним 
лезом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
При виконанні робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність пло-
щини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною понад  
2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
Для влаштування по фасадним теплоізоляційним плитам контактного та гідрозахисного 
шарів призначені клей-шпаклівні суміші Baumit: PowerFlex / StarContact / ProContact 
/ BauContact.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.
В приготовлену суміш не додавати воду або суху суміш. Не змішувати з іншими матері-
алами.
Інструменти одразу після застосування вимити водою.
Не працювати при температурі (повітря, основи, матеріалу) нижче +5 °С і вище +30 °С, 
а також при впливі на поверхню основи сонячного світла, дощів або протягів. Вживати 
заходи для усунення зазначених факторів.
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Baumit NivoFix
Бауміт НівоФікс

 Для приклейки мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
 Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
 Пластична і зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності
 Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
 Негорюча
 Екологічно безпечна
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Професійна клейова суміш Baumit NivoFix призначена для приклейки, у відповідності 
до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004, мінераловатних та пінополісти-
рольних плит в фасадних системах скріпленої теплоізоляції Baumit PRO. Не застосовуєть-
ся для шпаклювання або улаштування гідрозахисного армуючого шару. Застосовується 
ззовні і всередині будівель.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit NivoFix відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи ЗК5.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифіку-
ючими добавками

Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~0,2 л води на 1 кг сухої суміші

~5,0 л/25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм

(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~140 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Час коригування: ~15 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хвилин)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~0,7 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)
до плит ППС: ~0,12 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,08 МПа)
до плит МВ: ~0,03 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,015 МПа)

Морозостійкість: не менше 50 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше 50 циклів)

Теплопровідність: ~0,8 Вт/м×К
Рухомість: ~6,0  см  

(вимоги ДСТУ: 7±2 см)
Товщина шару: до 10 мм

Професійна клейова суміш Baumit NivoFix
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Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 9 м×год.×Па/мг (µ = 18)
(вимоги ДСТУ — не більше 10 м×год.×Па/мг)

Температура застосування розчи-
нової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: для пінополістирольних плит
- приклейка утеплювача: ~5 кг/м²
для мінераловатних плит
- приклейка утеплювача: ~6 кг/м²

Вихід: ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Підготовка Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити 
від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, 
лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструминним 
чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 
0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 
шарів ручним будівельним інструментом.
Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності 
до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти 
з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, після цього поверхню 
ретельно ополоснути водою.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 
утворення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають 
глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення потрібно розчистити, заґрунтувати 
у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або  
Baumit SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно 
від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Виконання робіт

Приготування Для зачинення сухої суміші Baumit NivoFix застосовувати регламентовану кількість чистої 
прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати в рідину при пере-
мішуванні міксером або дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусової 
дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. 
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 
обертів на хвилину. Витримати 5-10 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її ще 
раз.
Кількість води для замішування ~5,0 на 25 кг сухої суміші Baumit NivoFix.

Виконання робіт Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача, розчино-
ву суміш на поверхню плит для їх приклейки наносити одним із методів: периметраль-
но-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні 
плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем те-
плоізоляції.
Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, 
коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування 
пінополістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з тепло-
ізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 40% від площі плити. У ви-
падку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій 

плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 
мм. Для плит розміром 1200×600 мм, розміри маячків мають бути не меншими за 190 
мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами ши-
риною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні пінополіс-
тирольних плит не утворювались повітряні пробки.
Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огороджуваль-
ної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, 
а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних 
плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити 
зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейо-
вої розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% 
від площі плити.
Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних пли-
тах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного кон-
тактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним 
лезом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.
При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпе-
ченням ширини перев’язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.
Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, 
але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати по-
руч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергу-
ванні з цілими плитами.
При виконанні робіт з приклеювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність пло-
щини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною по-
над 2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції.
Щілини шириною понад 2 мм потрібно заповнювати смужками, вирізаними з того ж 
теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.
Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично за-
боронено!
Краї теплоізоляційних плит на кутах будівлі з’єднуються один з одним почерговою пе-
рев’язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за 
лицьової сторони приблизно на величину товщини плити. 
Не раніше ніж через 24 години після приклейки теплоізоляційних плит та не раніше ніж 
через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огороджувальних конструкцій ре-
монтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні 
плити закріпити фасадними тарілковими дюбелями. 
Тип тарілкових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів 
на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт 
на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.
Для влаштування по фасадним теплоізоляційним плитам контактного та гідрозахисного 
шарів призначені клей-шпаклівні суміші Baumit: StarContact / ProContact / BauContact.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
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Baumit BituFix 2K
Бауміт БітуФікс 2К

 Двокомпонентний, без розчинників, на бітумній основі
 Застосовується спільно із гідроізоляційним шаром
 Ручне нанесення
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Двокомпонентний бітумний клей Baumit BituFix 2K

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Двокомпонентна клейова бітумна суміш BituFix 2K призначена для приклейки, у відпо-
відності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004, фасадних теплоізоляці-
йних плит із екструдованого полістиролу на бітумну гідроізоляцію. Застосовується ззовні і 
всередині для теплоізоляції фундаментів та цокольної частини будівель.
Клей бітумний Baumit BituFix 2K придатний для застосування на попередньо підготовле-
них мінеральних основах: бетон, цегла, цементні розчини.
Не придатний для нанесення на гідрофобні основи, металеві і дерев’яні конструкції, а та-
кож основи із пластмаси.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення 
відповідають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначен-
ням.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/14580 від 
02.04.2018.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 65±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: комп. А: пастопод. бітумна суміш з модифікуючими 
добавками
комп. Б: суха суміш мінеральних і полімерних запов-
нювачів

Колір: чорного кольору
Співвідношення компонентів: 5:1  

(комп. А — об'ємних частин) / 
(комп. B — масова частина)
або
комп. А (25 л) / комп. B (5 кг)

Крупність заповнювача: не більше 0,2 мм
(вимоги ДСТУ — не більше 0,8 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 120 хвилин
(вимоги ДСТУ — не менше 120 хвилин)

Морозостійкість: не менше 75 циклів
(вимоги ДСТУ — не менше 75 циклів)

Коефіцієнт водопоглинення: не більше 0,15 кг/м²×√год.
(вимоги ДСТУ — не більше 0,6 кг/м² × √год.)

Мінімальний час твердіння: стійкість до впливу дощів — через 2-3 години
стійкість до водяного тиску — через 24 години

Витрата розчинової суміші: ~4,0–8,0 кг/м²
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 ºC до +35 ºC

Вихід: ~4,0–7,5 м² з комплекту 30 л
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Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва. Транспортування допускається при температурі 
не нижче +5 °С. 
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пакування Комплект 30 л:
пластикове відро 25 л (пастоподібна речовина) і паперове пакування 5 кг (суха суміш), 
1 піддон = 18 комплектів = 540 л

Підготовка

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною нести 
навантаження:
 забруднені поверхні очистити;
   При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її 

утворення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити 
антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.

 неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом, 
зміцнити глибокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund і витримати технологічну 
перерву — не менше 24 годин;

 тріщини і пустоти до 10 мм в мінеральних основах зашпаклювати шпаклівкою  
Baumit StarContact з армуванням лугостійкою склосіткою Baumit StarTex / DuoTex та 
витримати технологічну перерву не менше 1 доби на кожний міліметр товщини шару;

 нерівності більше 10 мм слід попередньо вирівняти штукатурними сумішами, 
наприклад, Baumit MPA 35.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною 
витримувати навантаження.
Забруднені поверхні очистити. При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, 

Спочатку перемішати за допомогою будівельного міксеру пастоподібний компонент 
«А» 25 л, а потім в нього засипати 5 кг сухої суміші комп. «Б». Інтенсивно перемішати 
до утворення однорідної, гомогенної маси без грудок.

Система матеріалів Baumit Socle для утеплення цокольної частини будівлі:
Для приклейки фасадних теплоізоляційних плит із екструдованого полістиролу  
Baumit  XPS TOP в цокольній частині будівлі вище рівня ґрунту клейова бітумна суміш 
наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту по периметру суцільною неперервною 
стрічкою шириною близько 50 мм і додатково у вигляді окремих клейових точок (не 
менше трьох) по центру плити.
Теплоізоляцію цокольних частин будівлі рекомендується виконувати на висоту
не менше ніж 300 мм від рівня вимощень.
Вище рівня ґрунту, механічне закріплення теплоізоляційних плит проводити із розрахунку 
2 дюбелі на плиту.
В цокольній частині будівлі нижче рівня ґрунту клейову бітумну суміш наносити на фасадну 
теплоізоляційну плиту у вигляді окремих клейових точок (не менше шести) або суцільним 
способом по всій поверхні плити.
Механічне закріплення теплоізоляційних плит нижче рівня ґрунту, під зворотну засипку, 
не вимагається.
Теплоізоляцію фундаментів споруди рекомендується виконувати на глибину не нижче 
рівня промерзання ґрунтів.
Клейовий шар через 2-3 години після нанесення стійкий до впливу дощів. Повне 
затвердіння через 24 години.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.
В приготовлену суміш не додавати воду або суху суміш. Не змішувати з іншими 
матеріалами.
Не слід застосовувати клейову суміш Baumit BituFix 2K для обробки пухких основ та 
основ, що сильно порошать і кришаться. Не призначена для застосування по металу і 
штучних матеріалах, таких як пластик.
Не працювати при температурі (повітря, основи, матеріалу) нижче +5 °С і вище +30 °С, 
а також при впливі на поверхню основи сонячного світла, дощів або протягів.

Виконання робіт

Виконання робіт

Baumit DispoFix
Бауміт ДіспоФікс

 Дисперсійний, на основі органічних в'яжучих
 Для дерев'яних основ
 Для пінополістирольних плит і плит з екструдованого полістиролу
 Зручний у застосуванні, екологічно безпечний

Дисперсійний клей Baumit DispoFix для приклеювання утеплювача  
до дерев'яних основ в теплоізоляційних системах

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Термін зберігання

Пакування

Клейова дисперсійна суміш Baumit DispoFix призначена для приклейки фасадних тепло-
ізоляційних плит із пінополістиролу та екструдованого полістиролу на дерев'яні основи. 
Застосовується зовні і всередині будівель.
Увага! Не застосовувати для шпаклювання або улаштування гідрозахисного шару 
в системах скріпленої теплоізоляції фасадів.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення 
відповідають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначен-
ням.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/49572  
від 07.06.2013.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

В сухих прохолодних умовах, при температурі від +5 °С до +30 °С, на піддонах, в ори-
гінальній непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 6 місяців від дати 
виробництва.

Пластикове відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг.

Склад: дисперсійна суміш на основі органічних в'яжучих
Колір: світло-бежевий
Крупність заповнювача: не більше 0,3 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 120 хвилин

Морозостійкість: не менше 50 циклів
Теплопровідність: ~0,6 Вт/(м•К)
Мінімальний час твердіння: стійкість до впливу дощів — через 2 години

стійкість до водяного тиску — через 24 години
Витрата розчинової суміші: на підготовлені, рівні і гладкі основи ~2−3 кг/м²
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 ºC до +30 ºC

Вихід продукції: ~16,6 м² з відра 25 кг
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слід з'ясувати причини її утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним 
способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.

Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити механічним способом, зміцнити 
глибокопроникною ґрунтовкою Baumit MultiPrimer і витримати технологічну перерву — 
не менше 24 годин.
Тріщини і пустоти до 10 мм в мінеральних основах зашпаклювати шпаклівкою  
Baumit StarContact з армуванням лугостійкою склосіткою Baumit StarTex / DuoTex та 
витримати технологічну перерву не менше 1 доби на кожний міліметр товщини шару.
Нерівності більше 10 мм слід попередньо вирівняти шляхом штукатурення поверхні, 
наприклад, нанесення цементного обризку Baumit Spritz з наступним вирівнюванням 
штукатурною сумішшю Baumit MPA 35.

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

25 кг дисперсійної суміші Baumit DispoFix інтенсивно перемішати за допомогою 
будівельного міксеру.
В дисперсійну суміш не додавати води або інших сумішей. Не змішувати з іншими 
матеріалами.

Для приклейки фасадних теплоізоляційних плит із пінополістиролу або екструдованого 
полістиролу Baumit XPS TOP клейова дисперсійна суміш наноситься на фасадну 
теплоізоляційну плиту суцільним способом по всій поверхні теплоізоляційної плити 
при допомозі зубчатого шпателю з розмірами зубців 10×10 мм.
Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейової сумішшю.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічну перерву залежно від 
температури і вологості повітря, в окремих випадках — до 10 діб.

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.
Не працювати при температурі (повітря, основи, матеріалу) нижче +5 °С і вище +30 °С, 
а також при впливі на поверхню основи сонячного світла, дощів або протягів.

Baumit StarTex (R116)
Бауміт СтарТекс (R116)

 Лугостійка, плетена, міцна, еластична склосітка
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна
 Для армування шпаклівних шарів фасадних систем скріпленої теплоізоляції

Склосітка Baumit StarTex

Сфера 
застосування

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Технічні 
характеристики

Склосітка Baumit StarTex призначена для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

В сухому місці на дерев'яних піддонах у вертикальному положенні, в заводській упаковці 
строк зберігання необмежений.

Рулон (довжина 50 м, ширина 1,1 м), 1 піддон = 33 рулони = 1 815 м².

Перед нанесенням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між пли-
тами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, виріза-
ними з пінополістирольних і мінераловатних плит.
Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після 
закріплення плит на фасаді будівлі.
Перед улаштуванням армованого гідрозахисного шару усі вершини віконних і дверних 
прорізів необхідно додатково армувати прямокутними вирізами "косинками" із лугостій-
кої склосітки Baumit StarTex з розмірами не менше 200×350 мм.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості склосітки Baumit StarTex відповідають та пе-
ревищують вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкцій зовнішніх стін із фасадною тепло-
ізоляцією та опорядженням штукатурками» таблиця А.5.

Рулон 55 м²
Ширина: 1100 мм
Розмір чарунки: 4,0×4,5 мм (±0,5)
Вага: 145 г/м² (+10%)
Товщина нитки: 0,58 мм (±0,2 мм)
Розривне навантаження у 
вихідному стані, Н/5 см:

не менше 1500 Н/5 см (в обох напрямках)  
по факту: ≥1900 Н / ≥1800 Н

Розривне навантаження після 
28 діб витримування у 5% 
розчині NaOH за температури 
від +18 до 30 °C, Н/5 см:

зменшення розривного навантаження не більше ніж 
на 50%  
по факту: 1300 Н / 1350 Н

Склосітка обов'язково повин-
на бути плетеною:

плетена

Вихід продукції: 50 м² з 1 рулону
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні

Виконання робіт
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Baumit DuoTex
Бауміт ДуоТекс

 Лугостійка, плетена, міцна, еластична склосітка
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна
 Для армування шпаклівних шарів фасадних систем скріпленої теплоізоляції

Склосітка Baumit DuoTex

Сфера 
застосування

Термін зберігання

Пакування

Технічні 
характеристики

Склосітка Baumit DuoTex призначена для армування гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

В сухому місці на дерев'яних піддонах у вертикальному положенні, в заводській упаковці 
строк зберігання необмежений.

Рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 31 рулони = 1 550 м².

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості склосітки Baumit DuoTex відповідають та пе-
ревищують вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкцій зовнішніх стін із фасадною тепло-
ізоляцією та опорядженням штукатурками» таблиця А.5.

Рулон 50 м²
Ширина: 1000 мм
Розмір чарунки: 4×5 мм
Вага: 160 ±3 г/м²

по факту: 161,9 г/м²
Test metod: GB/T 9914.3-2001

Товщина нитки: 0,6 мм
Розривне навантаження у 
вихідному стані, Н/5 см:

не менше 1500 Н/50 мм (в обох напрямках)
по факту: 1680 Н / 2040 Н
Test metod: GB/T 7689.5-2001

Розривне навантаження за 
методом прискореного тесту-
вання, Н/5 см:

зменшення розривного навантаження  
не більше ніж на 30% ≥ 1050 Н

Розривне навантаження після 
28 діб витримування у 5% 
розчині NaOH за температури 
від +18 до 30 °C, Н/5 см:

зменшення розривного навантаження  
не більше ніж на 50%
по факту: ~60% ≥ 1008 Н / 1224 Н
Test metod: JC 561.2-2006

Вміст смоли (LOI), %: вимоги згідно з GB/T 9914.2-2001 = 16±2%
факт: 16,8% 

Склосітка обов'язково повин-
на бути плетеною:

плетена

Вихід продукції: 43,1 м² з 1 рулону
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Для улаштування армованого гідрозахисного шару необхідно нанести клейову шпаклівну 
суміш Baumit StarContact / ProContact при допомозі зубчатого шпателю із нержавіючої 
сталі з розміром зубу 10×10 мм.

У свіжонанесений шар клейової шпаклівної суміші Baumit StarContact / ProContact 
прокладати вертикальними полотнами лугостійку склосітку Baumit StarTex на 1/2 - 2/3 її 
товщини з напуском суміжних полотнин не менше 100 мм, після чого поверхню заглади-
ти. Товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідно-
сті з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Для подальшого виробництва робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

Поверхні, що піддаються підвищеним ударним навантаженням, необхідно додатково по-
силити нижчерозташованим гідрозахисним шаром, армованим панцирною склосіткою 
Baumit StrongTex, встановленою упритул одна до одної.
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Baumit StrongTex (R275)
Бауміт СтронгТекс (R275)

 Панцирна, лугостійка, плетена, підвищеної міцності склосітка
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна
 Для армування шпаклівних шарів цокольних систем скріпленої теплоізоляції фасадів

Панцирна склосітка Baumit StrongTex

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Панцирна лугостійка склосітка Baumit StrongTex призначена для додаткового армуван-
ня гідрозахиcного шару в системах теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних ша-
рів при оздобленні фасадів, які піддаються підвищеним експлуатаційним ударним на-
вантаженням, переважно в цокольній частині та в межах 1-го поверху будівель, а також 
для створення посилених гідрозахисних шарів під облицювання фасадних теплоізоляцій-
них систем.
Якщо передбачається фінішний шар на основі фасадної штукатурки, наприклад, моза-
їчна штукатурка для цоколів Baumit MosaikTop, то гідрозахисний шар системи теплоі-
золяції Baumit StarContact армується двома шарами склосітки. Перший — панцирна 
склосітка Baumit StrongTex, полотнини якої прокладаються впритул із суміжними, і другий 
— рядова склосітка Baumit StarTex, полотнини якої прокладаються у напуск не менше 
100 мм.
Якщо по фасадній системі утеплення проектом передбачено плитковий лицьовий шар, 
то монтаж дюбелів слід виконувати після влаштування панцерного гідрозахисного шару. 
При цьому гідрозахисний шар армується тільки одним шаром панцерної склосітки Baumit 
StrongTex, яка прокладається у напуск не менше 200 мм із суміжними полотнинами. По-
силений гідрозахисний шар вирівнювати грубо для кращого зчеплення плиткового клею 
з основою.
Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості склосітки StrongTex відповідають та переви-
щують вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоля-
цією та опорядженням штукатурками» таблиця А.5.

Рулон 25 м²
Ширина: 1,0 м
Розмір чарунки: 5,9×6,0 мм (±0,5)
Вага: 330 г/м² (+10%)
Товщина нитки: 0,9 мм (±0,2 мм)
Розривне навантаження у 
вихідному стані, Н/5 см:

не менше 1500 Н/5 см (в обох напрямках) 
по факту: 3800 Н / 3500 Н

Розривне навантаження після 
28 діб витримування у 5% 
розчині NaOH за температури 
від +18 до 30 °C, Н/5 см:

зменшення розривного навантаження не більше ніж 
на 50% 
по факту: ≥1900 Н / ≥1750 Н

Склосітка обов'язково повин-
на бути плетеною:

плетена

Вихід продукції: 25 м² з 1 рулону
Витрата: ~1,05 м²/м² поверхні

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Для улаштування армованого гідрозахисного шару необхідно нанести клейову шпаклівну 
суміш Baumit DuoContact при допомозі зубчатого шпателю із нержавіючої сталі з розмі-
ром зубу 10×10 мм.

У свіжонанесений шар клейової шпаклівної суміші Baumit DuoContact прокладати вер-
тикальними полотнами лугостійку склосітку Baumit DuoTex на 1/2 - 2/3 її товщини з на-
пуском суміжних полотнин не менше 100 мм, після чого поверхню загладити. Товщина 
армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимога-
ми ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Для подальшого виробництва робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

Поверхні, що піддаються підвищеним ударним навантаженням, необхідно додатково по-
силити нижчерозташованим гідрозахисним шаром, армованим панцирною склосіткою 
Baumit StrongTex, встановленою упритул одна до одної.

Підготовка Перед нанесенням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між пли-
тами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, виріза-
ними з пінополістирольних і мінераловатних плит.
Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після 
закріплення плит на фасаді будівлі.
Перед улаштуванням армованого гідрозахисного шару усі вершини віконних і дверних 
прорізів необхідно додатково армувати прямокутними вирізами "косинками" із лугостій-
кої склосітки Baumit DuoTex з розмірами не менше 200×350 мм.

Виконання робіт
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Штукатурні суміші

Термін зберігання

Пакування

Пакування

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

В сухому місці на дерев'яних піддонах у вертикальному положенні, в заводській упаковці 
строк зберігання необмежений.

Рулон (довжина 25 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 34 рулони = 850 м².

Панцирна склосітка прокладається в гідрозахисному шарі системи скріпленої теплоізо-
ляції фасадів Baumit після приклейки до фасадної основи шару утеплювача та витримки 
технологічної перерви не менше 24 годин.
Перед виконанням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між 
плитами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, 
вирізаними з пінополістирольних або мінераловатних плит, у відповідності з основним 
утеплювачем.
Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після 
закріплення плит на фасаді будівлі.
Перед улаштуванням армованого посиленого гідрозахисного шару в цокольній системі 
скріпленої теплоізоляції усі кути будівлі закріпити кутовим захисним профілем.

Для улаштування армованого гідрозахисного шару на теплоізоляційні плити нанести 
клей-шпаклівну суміш Baumit StarContact за допомогою шпателю із нержавіючої сталі 
та зубцями 10×10 мм. Такий спосіб нанесення клей-шпаклівної суміші забезпечить на-
лежне занурення склосітки в товщу гідрозахисного шару.

У свіжонанесений шар клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact прокласти вертикаль-
ними полотнинами лугостійку склосітку Baumit StrongTex. Армувальна склосітка має бути 
у верхній третині або посередині загальної товщини гідрозахисного шару.
Товщина першого армувального гідрозахисного шару повинна становити 4-5 мм у відпо-
відності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Технологічна перерва перед нанесенням додаткового гідрозахисного шару – не менше 
24 годин.
Додатковий гідрозахисний шар із клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact, товщи-
ною 3-4 мм, армований лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex, яка вкла-
дається вертикальними полотнами і унапуск із суміжними не менше 100 мм.
Для подальшого виробництва робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

Під час робіт слідкувати за тим, щоб склосітка не пошкоджувалась, не проглядалась на по-
верхні гідрозахисного шару і не доторкалась з фасадними теплоізоляційними плитами.
При виконанні вищезазначених робіт дотримуватись рекомендацій технологічних карт 
Baumit, вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоля-
цією та опорядженням штукатурками" табл. А.5 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Улаштуван-
ня покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей".

Виконання робіт
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Baumit MPA 35 L
Бауміт МПА 35 Л

 Універсальна, модифікована, полегшена, цементно-вапняна з домішками перліту, 
високоадгезійна, штукатурна суміш для механізованого і ручного нанесення

 Пластична і зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості,  

морозостійкості та паропроникності
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Штукатурна полегшена цементно-вапняна суміш Baumit MPA 35 L

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій із газобетонних бло-
ків без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного набризку, як ззовні, так 
і всередині будівель. Придатна для нанесення вручну, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MPA 35 L відповідають вимогам 
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними наповню-
вачами, перлітовим заповнювачем та полімерними 
добавками

Колір: сірий
Змішування з водою: ~5,0 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

1,0 мм

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 2,5 МПа

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: зовні будівель
- при фарбуванні фасадів: 15 мм
- при оздобленні декор. штукатурками: 12 мм
всередині будівель
- стіни: 10 мм
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
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Умови та термін 
зберігання

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

Приготування

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MPA 35 L основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосе-
редньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити.
2. Щільні слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, 
для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих по-
верхонь Baumit SuperPrimer  і витримати мінімальний час твердіння контактного шару 
(24 години), або механізованим способом нанести штукатурний набризк Baumit Spritz 
з подальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протя-
гом 3-х - 4-х діб.
3. Щільні та міцні основи ззовні будівель
Ззовні, на стінові конструкції з бетону, одинарної повнотілої або ефективної порожнистої 
цегли, порожнистих бетонних або шлакопортландцементних блоків та інших мінеральних 
слабковологовбирних основ, нанести шар штукатурного набризку Baumit Spritz з по-
дальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протягом 
3-х - 4-х діб.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MPA 35 L наносити за допо-
могою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або інших 
аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.

Виконання робіт

Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MPA 35 L у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення штукатурної суміші  
Baumit MPA 35 L використовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 
до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, 
дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 3-5 
хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертан-
ня ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. 
Кількість води зачинення становить ~5,0 л на 25 кг сухої суміші Baumit MPA 35 L.

Механізоване нанесення:
Штукатурну суміш Baumit MPA 35 L нанести на поверхню за допомогою форсунки, і 
не пізніше ніж через 5-7 хв. вирівняти металевим правилом по маякам, після цього 
маяки демонтувати. Незаповнені розчином ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MPA 35 L за допомогою кельми і вирівняти. Після 1,5-2 годин технологічної пере-
рви поверхня торцюється, злегка зволожується і затирається штукатурною теркою.
Ручне нанесення:
Нанести готову розчинову суміш при допомозі будівельної кельми або ковшу, і 
не пізніше ніж через 5-7 хв. вирівняти металевим правилом по маякам, після цього 
маяки демонтувати. Незаповнені розчином ділянки заповнити розчиновою сумішшю  
Baumit MPA 35 L при допомозі кельми і вирівняти. Після 1,5-2 годин технологічної пере-
рви поверхня торцюється, злегка зволожується і затираєтсья штукатурною теркою.
Приблизно через 10 хвилин після затирання штукатурки повстяною теркою, необхідно 
вигладити підсохлу поверхню паралоновою теркою.
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь — не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Поштукатурену поверхню, особливо в спекотну погоду та/або під впливом сонячних про-
менів, захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхневого зрошення во-
дою протягом 48 - 72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та віднос-ній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на будівлі встановлю-
вати водозливи.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MPA 35 L використовувати тіль-
ки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.
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Baumit MPA 35
Бауміт МПА 35

 Модифікована, цементно-вапняна, штукатурна суміш для механізованого  
і ручного нанесення

 Пластична і зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості,  

морозостійкості та паропроникності
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Штукатурна цементно-вапняна суміш Baumit MPA 35

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ 
ззовні та всередині будівель. Придатна для нанесення вручну.
Зокрема штукатурна суміш Baumit MPA 35 застосовується для вирівнювання фасадних 
конструкцій, а також конструкцій житлових і нежитлових приміщень: кухні, ванні кімнати, 
комори, підвали й інші приміщення з сухим і вологим режимом експлуатації, під декора-
тивне штукатурення, фарбування та облицювання.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MPA 35 відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними заповнюва-
чами та полімерними добавками

Колір: сірий
Змішування з водою: ~4,6 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

1,0 мм

~110 хвилин 
(вимоги ДСТУ — не менше 60 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 3,5 МПа 

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,5 МПа 

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: зовні будівель  
- 20 мм
всередині будівель 
- стіни: 10 мм 
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
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Умови та термін 
зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, в першу чергу слід усунути причи-
ни утворення небажаного конденсату в конструкції. Пошкоджені ділянки очистити меха-
нічним способом і обробити антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid 
у відповідності до паспорту антигрибкового засобу.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MPA 35 основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
1. Слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, 
для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих по-
верхонь Baumit SuperPrimer  або механізованим способом нанести штукатурний на-
бризк Baumit Spritz та витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
2. Щільні та міцні основи ззовні будівель
Ззовні, на стінові конструкції з бетону, одинарної повнотілої або ефективної порожнистої 
цегли, порожнистих бетонних або шлакопортландцементних блоків та інших мінеральних 
слабковологовбирних основ, нанести шар штукатурного набризку Baumit Spritz з по-
дальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протягом 
3-х - 4-х діб.
3. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи з інтенсивним або нерівномірним поглинанням вологи, наприклад, стінові кон-
струкції з газобетонних блоків типу AEROC, YTONG тощо, рекомендуєтсья штукатурити по-
легшеними штукатурними сумішами типу Baumit MPA 35 L на основі сірого цементу або 
Baumit MVR Uni на основі білого цементу. Перед штукатурним вирівнюванням основу 
знепилити вологою щіткою та зволожити водою для вирівнювання поглинаючої здатності 
та витримати поверхню до зникнення водяної плівки.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MPA 35 наносити за допо-
могою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або інших 
аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсе-
редини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MPA 35 у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення штукатурної суміші Baumit MPA 
35 застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. 
Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, або дрилем із спе-
ціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи 
розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівель-
ного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачи-
нення становить ~4,6 л на 25 кг сухої суміші Baumit MPA 35.

Механізоване нанесення:
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину — метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2-3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit MPA 35 наноситься 
на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MPA 35 при допомозі кельми і вирівняти.
Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 8 до 25 мм. 
Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, кожен наступ-
ний шар наносити після початкового тужавлення попереднього, тобто після втрати  рух-
ливості розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь - не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню, особливо в спекотну погоду та/або під впливом сонячних про-
менів, захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхневого зрошення во-
дою протягом 48 - 72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.

Виконання робіт
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Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на будівлі встановлю-
вати водозливи.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MPA 35 використовувати тільки 
чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Baumit Spritz
Бауміт Шпрітц

 Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу
 Вирівнює поглинаючу здатність основи
 Поліпшує адгезію стартових штукатурних покриттів до основи
 Екологічно безпечна
 Для виконання робіт механізованим способом або вручну
 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Затверділий розчин має високі властивості вологостійкості,  

морозостійкості та паропроникності

Штукатурний набризк Baumit Spritz

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Суміш Baumit Spritz призначена для механізованого улаштування штукатурного набриз-
ку на поверхнях стінових конструкцій з метою забезпечення високої міцності зчеплення 
цементних та цементно-вапняних стартових штукатурних покриттів до щільних мінераль-
них основ: бетон, мурування з цегли; а також до основ з ДСП, фібролітових плит, незнім-
ної опалубки типу Velox тощо.
Максимальна товщина покриття за один прохід - 5 мм.
Штукатурний набризк Baumit Spritz придатний для нанесення вручну, а також для улашту-
вання армованих штукатурних набризків під штукатурні покриття або облицювання плит-
кою.
Не застосовувати в якості вирівнювального шару!

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурного набризку Baumit Spritz відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSIV.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738  
від 19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цемент, мінеральні наповнювачі, добавки
Колір: сірий
Змішування з водою: ~4,8 л  води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

1,0 мм

Міцність на стиск  
(через 28 діб):

не менше 6,0 МПа 

Міцність на розтяг при  
згинанні (через 28 діб):

не менше 2,5 МПа

Товщина шару: 3-5 мм
Мінімальний час твердіння: 3 доби
- для ДСП: 14 діб
- для гіпсових штукатурок: 21 доба
- для армованого набризку: 21 доба (для невеликих ділянок - 7 діб)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~ 4-5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм
Вихід ~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм)
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Умови та термін 
зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Основа повинна бути міцною, сухою, недеформівною, незамерзлою, здатною нести на-
вантаження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штука-
турного набризку до поверхні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо 
опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверх-
ні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Монтажні щілини, шви мурування, отвори, вибоїни та тріщини необхідно заробити відпо-
відним матеріалом (наприклад, штукатурною сумішшю Baumit MPA 35).
Перед нанесенням Baumit Spritz, основи (крім основ із ДСП), необхідно рясно зволожи-
ти, але без утворення на поверхні стін водяної плівки.
Підготовчі заходи залежно від типу основи:
1. Бетон. Основу підготовити відповідно до нормативних вимог. Видалити залишки опа-
лубних мастил, очистити від виступів, напливів і так званої «запеченої плівки». Відремон-
тувати всі дефектні ділянки. Зволожити.
2. Бетонні блоки. Поверхні бетонних блоків повинні бути очищенні та попередньо зволо-
жені.
3. Пустотна цегла, мурувальні блоки цементні. Основа під штукатурення повинна бути 
підготовлена відповідно до нормативних вимог. Особливу увагу слід звернути на укладан-
ня лицьових блоків і заповнення мурувальних швів. Перед нанесенням покриття стіни 
слід очистити від бруду і висолів сухим очищенням. Зволоження основи виконати за 15 
хвилин до нанесення цементного набризку.

Після нанесення утворений штукатурний набризк витримати в сприятливих умовах впро-
довж регламентованого часу у відповідності до типу основи (дивись нижче).
При ручному способі робіт, розчинова суміш Baumit Spritz наноситься на підготовлену 
основу наметом за допомогою будівельного розчинового ковшу або кельми.
Полотнини сітки закріплювати із напуском не менше ніж 100 мм, а на кутах і стиках різ-
норідних поверхонь — не менше ніж 250 мм.
Технологічні перерви:
 мінімальний час тужавіння: не менше ніж 3 доби;
 на деревностружкових плитах: не менше ніж 14 діб;
 для подальшого нанесення гіпсових штукатурок: не менше ніж 21 доба.
 для армованого набризку: не менше ніж 21 доба.
При проведенні зовнішніх робіт поверхню штукатурного набризку, особливо в спекотну 
погоду або під впливом сонячних променів, захищати від надмірно швидкого висихання 
шляхом поверхневого зрошення водою протягом всього періоду тужавіння - не менше 
ніж 3 доби або впродовж мінімально необхідної технологічної перерви до нанесення 
стартового штукатурного покриття.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від  
+5 до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітру та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а на карнизах будівлі 
встановлювати водозливи.
Не працювати при температурі нижче +5 °С і вище +30 °С (температура повітря, осно-
ви, матеріалу).
Суміш Baumit Spritz не можна змішувати з іншими матеріалами.

При механізованому способі робіт штукатурний набризк Baumit Spritz наносити за до-
помогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або ана-
логічними. 
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit Spritz у більш рідкій 
консистенції. У випадку повторного пуску машини, процедуру повторити.
При роботі вручну, суху суміш Baumit Spritz змішати з регламентованою кількістю чистої 
прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Для цього, суху суміш поступово додавати у воду 
при перемішуванні будівельним міксером, дрилем зі спеціальною насадкою, або в граві-
таційних, або шнекових (примусової дії) бетонозмішувачах. Перемішувати п’ять хвилин, 
доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного 
будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину.
Кількість води зачинення може коливатись в межах від ~4,8 л на 25 кг сухої суміші 
Baumit Spritz.

Виконання робіт

Суміш штукатурного набризку нанести форсункою зліва направо і зверху вниз, форму-
ючи захватки шириною близько 100 см. Роботу проводити таким чином, щоб слід шту-
катурного набризку переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного матері-
алу — метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої  
в 5-10 см.
Увага! Нанесений механізованим способом штукатурний набризк не підлягає  
вирівнюванню і затиранню.
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Baumit MVR Uni
Бауміт МВР Уні

 Універсальна, модифікована, полегшена, цементно-вапняна з перлітовим заповнювачем, 
високоадгезійна, штукатурна суміш для механізованого і ручного нанесення, на основі  
білого цементу

 Пластична і зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості,  

морозостійкості та паропроникності
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Штукатурна полегшена суміш на основі білого цементу Baumit MVR Uni

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій із газобетонних бло-
ків без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного набризку, як ззовні, так 
і всередині будівель. Придатна для нанесення вручну, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MVR Uni відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: на основі білого цементу цементно-вапняна суміш з 
мінеральними наповнювачами, перлітовим заповню-
вачем та полімерними добавками

Колір: білий
Змішування з водою: ~5,0 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

~1,0 мм

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 2,5 МПа 

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа 

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: зовні будівель
- при фарбуванні фасадів: 15 мм
- при оздобленні декор.штукатурками: 12 мм
всередині будівель
- стіни: 10 мм
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
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Умови та термін 
зберігання

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

Приготування

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MVR Uni основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосе-
редньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити.
2. Щільні слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, 
для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих по-
верхонь Baumit SuperPrimer і витримати мінімальний час твердіння контактного шару 
— 24 години, або механізованим способом нанести штукатурний набризк Baumit Spritz 
з подальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протя-
гом 3-х - 4-х діб.
3. Щільні та міцні основи ззовні будівель
Ззовні, на стінові конструкції з бетону, одинарної повнотілої або ефективної порожнистої 
цегли, порожнистих бетонних або шлакопортландцементних блоків та інших мінеральних 
слабковологовбирних основ, нанести шар штукатурного набризку Baumit Spritz з по-
дальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протягом 
3-х - 4-х діб.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MVR Uni наносити за допо-
могою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або інших 
аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсе-
редини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MVR Uni у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення полегшеної штукатурної суміші 
Baumit MVR Uni застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 
до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, 

Виконання робіт

або дрилем із спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати  
5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертан-
ня ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. 
Кількість води зачинення становить ~5,0 л на 25 кг сухої суміші Baumit MVR Uni.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на будівлі встановлю-
вати водозливи.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MVR Uni використовувати тільки 
чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Механізоване нанесення:
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину — метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2-3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit MVR Uni наноситься 
на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MVR Uni при допомозі кельми і вирівняти.
Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 8 до 25 мм. 
Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, кожен наступ-
ний шар наносити після початкового тужавлення попереднього, тобто після втрати  рух-
ливості розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь - не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню, особливо в спекотну погоду та/або під впливом сонячних про-
менів, захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхневого зрошення во-
дою протягом 48 - 72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.



164 165

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Baumit Manu 1
Бауміт Ману 1

 Модифікована, цементно-вапняна, високоадгезійна, штукатурна суміш для ручного нанесення
 Пластична і зручна у використанні
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та 

паропроникності

Штукатурна цементно-вапняна суміш Baumit Manu 1

Сфера 
застосування

Умови та термін 
зберігання

Технічні 
характеристики

Призначена для обштукатурювання всіх видів щільних мінеральних основ вручну. Засто-
совується всередині та ззовні будівель.

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit Manu 1 відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними заповнюва-
чами та полімерними добавками

Колір: сірий
Змішування з водою: ~3,4 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

1,0 мм

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 2,5  МПа 

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа 

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: зовні будівель 
- 20 мм
всередині будівель
- стіни: 10 мм
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~16 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,6 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

~62 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.
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Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 
знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цією 
метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на будівлі встановлю-
вати водозливи.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit Manu 1 використовувати тільки 
чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit Manu 1 основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
Перед нанесенням штукатурної суміші Baumit Manu 1 основу зволожити.
На бетонні основи всередині приміщень нанести цементний набризк Baumit Spritz або 
контактну ґрунтовку Baumit SuperPrimer.
Для нанесення ззовні будівель обов’язково попередньо нанести цементний набризк 
Baumit Spritz.
Технологічний інтервал часу перед нанесенням цементно-вапняної штукатурки  
Baumit Manu 1 — не менше 3-4 доби.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Для зачинення штукатурної суміші Baumit Manu 1 використовувати регламентовану 
кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем 
примусової дії. Перемішувати п’ять хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачинення становить ~3,4 л  л на 25 кг 
сухої суміші Baumit Manu 1.

Нанести готову розчинову суміш при допомозі будівельної кельми або ковшу, і 
не пізніше ніж через 5-7 хв. вирівняти металевим правилом по маякам, після цього 
маяки демонтувати. Незаповнені розчином ділянки заповнити розчиновою сумішшю  
Baumit Manu 1 при допомозі кельми і вирівняти. Після 1,5-2 годин технологічної перерви 
поверхня торцюється, злегка зволожується і затираєтсья штукатурною теркою.
Армування проводиться сталевою сіткою з діаметром дроту 1,0-1,6 мм та чарункою від 
20×20 до 25×25 мм. 
Приблизно через 10 хвилин після затирання штукатурки повстяною теркою, необхідно 
вигладити підсохлу поверхню паралоновою теркою.
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь - не менше 250 мм.

Виконання робіт

Штукатурне покриття на стелях не армується.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Поштукатурену поверхню, особливо в спекотну погоду та/або під впливом сонячних про-
менів, захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхневого зрошення во-
дою протягом 48 - 72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічну перерву із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей», а також 
технологічних карт Baumit.
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Baumit SpeedFix
Бауміт СпідФікс

 Швидкотвердіюча клейова суміш
 Мінеральна, модифікована, високоадгезійна
 Зручна у використанні, екологічно безпечна

Швидкотвердіючий фіксатор штукатурних маячків Baumit SpeedFix

Сфера 
застосування

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Технічні 
характеристики

Полімерцементна швидкотвердіюча суміш Baumit SpeedFix призначена для фіксації шту-
катурних маяків, кутових і інших допоміжних профілів при виконанні штукатурних робіт 
матеріалами Baumit. Застосовується ззовні і всередині будівель.

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 9 місяців від дати виробництва.

Мішок 30 кг, 1 піддон = 48 мішків = 1 440 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Основа повинна бути міцною, сухою, недефорівною, незамерзлою, здатною нести на-
вантаження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які можуть знижувати адге-
зію матеріалів Baumit до поверхні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, осо-
бливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки 
поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості сумішей Baumit спеціального призначення 
відповідають та перевищують вимоги нормативів за своїм функціональним призначен-
ням. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 
від 19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: гідравлічні в'яжучі, мінеральні наповнювачі, добавки
Колір: сірий
Насипна щільність: ~1,60 кг/дм³
Змішування з водою: ~6,0 л води на 30 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: до 0,3 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

~30 хвилин

Мінімальний час твердіння: ~30 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Вихід продукції: ~21 л розчинової суміші з мішка 30 кг 
Витрата сухої суміші: ~1,5 кг/погонний метр на шар товщиною 15 мм 

(залежить від виду основи)

Виконання робіт
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Монтажні щілини, шви мурування, отвори, вибоїни та тріщини необхідно заробити відпо-
відним матеріалом (наприклад, ремонтною сумішшю Baumit Preciso або штукатурною 
сумішшю Baumit MPA 35).

Зачинення суміші Baumit SpeedFix виконувати шляхом змішування з регламентованою 
кількістю чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, дрилем зі спеціальною насадкою або змішува-
чем примусової дії. Перемішувати 3 хвилини, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» розчинової су-
міші та перемішати її ще раз.
Кількість води зачинення становить ~6,0 л на 30 кг сухої суміші Baumit SpeedFix.

Приготовлену клейову розчинову суміш Baumit SpeedFix нанести на стінову конструкцію 
за допомогою будівельної кельми і притиснути монтажний профіль.

При виконанні робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, технологічних карт 
Baumit.
Не застосовувати для вапняно-гіпсових і гіпсових штукатурок!
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, поверхні основи та матеріалу 
від +5 до +30 °С та при відносній вологості повітря не більше 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час твердіння 
матеріалу.
Суміш Baumit SpeedFix не можна змішувати з іншими матеріалами.

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Baumit MPI 25 White
Бауміт МПІ 25 Вайт

 Високопаропроникна
 Високоадгезійна
 Для механізованого і ручного нанесення
 Пластична і зручна у використанні
 Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі

Штукатурна цементно-вапняна суміш Baumit MPI 25 White 
на основі білого цементу

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25 White призначена для обштукату-
рення конструкцій всередині будівель, вирівнювання і підготовки до фінішного оздоблен-
ня усіх видів щільних мінеральних основ: цементно-вапняних, цементно-піщаних, бетон-
них або цегляних.
Зокрема штукатурна суміш Baumit MPI 25 White застосовується в житлових і нежитлових 
приміщеннях: кухні, ванні кімнати, комори і інші приміщення з помірною вологістю, під 
декоративне штукатурення, фарбування та облицювання.
Штукатурна суміш Baumit MPI 25 White придатна до нанесення, як механізованим, так і 
ручним способом в кілька шарів, товщиною від 8 до 25 мм за один прийом нанесення.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MPI 25 White відповідають вимогам 
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш на основі вапна та білого цементу з мінераль-
ними заповнювачами та полімерними добавками

Колір: білий з відтінком
Змішування з водою: ~4,5 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

0,63 мм

Міцність на стиск 
(через 28 діб):

не менше 2,5 МПа 

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа 

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: - стіни: 10 мм  
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,4 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
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Підготовка

Приготування

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття то-що). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 White основу підгото-
вити згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
1. Слабкопоглинаючі поверхні
На щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, для створення адгезій-
ного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих поверхонь 
Baumit SuperPrimer  або механізованим способом нанести штукатурний набризк 
Baumit Spritz та витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
2. Стіни з керамічної повнотілої та ефективної порожнистої цегли, а також з порож-
нистих бетонних або порожнистих шлакопортландцементних блоків
Поверхня основи ґрунтуванню не підлягає. Основу зволожити за 15 хвилин до нанесення 
штукатурної суміші.
3. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи з інтенсивним або нерівномірним поглинанням вологи, наприклад, стінові кон-
струкції з газобетонних блоків типу AEROC, YTONG тощо, рекомендуєтсья штукатурити по-
легшеними штукатурними сумішами типу Baumit MPA 35 L на основі сірого цементу або 
Baumit MVR Uni на основі білого цементу. Перед штукатурним вирівнюванням основу 
знепилити вологою щіткою та зволожити водою для вирівнювання поглинаючої здатності 
та витримати поверхню до зникнення водяної плівки.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Виконання робіт

Умови та термін 
зберігання

Виконання робіт

Пакування

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Механізоване нанесення:
Суха суміш Baumit MPI 25 White завантажується в приймальний бункер штукатурного 
агрегату і зачиняється водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію,  опти-
мальну для рівномірного розподілу або розпилення суміші по основі, в залежності від 
методу нанесення.
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину — метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2-3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit MPI 25 White нано-
ситься на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MPI 25 White при допомозі кельми і вирівняти.
Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 8 до 25 
мм. Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, кожен 
наступний шар наносити після тужавлення попереднього, тобто після втрати  рухливості 
розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
При багатошаровому нанесенні, а також при облицюванні плиткою поверхню не зати-
рати. 
Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь — не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню зволожувати протягом 48-72 годин одразу після нанесення 
штукатурного шару.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб (при нормальних умовах і належній вентиляції).
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 
«Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей», а також техноло-
гічних карт Baumit.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MPI 25 White наносити 
за допомогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або 
інших аналогічних станцій.

Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MPI 25 White у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення штукатурної суміші  
Baumit MPI 25 White застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 
до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, 
або дрилем із спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 
хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертан-
ня ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. 
Кількість води зачинення становить ~4,5 л на 25 кг сухої суміші Baumit MPI 25 White.
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Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
Увага: властивістю високопористих матеріалів, таких, як газобетон, пінобетон, черепаш-
ник є висока паропроникність та значне вологопоглинання, тому, щоб уникнути нако-
пичення надлишкової вологи в конструкції стіни, рекомендується виконувати обробку 
зовнішніх стін (фасаду) після проведення штукатурних робіт всередині приміщень.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 White використовувати 
тільки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Baumit MPI 25 L
Бауміт МПІ 25 Л

 Висока адгезія до основ
 Для механізованого і ручного нанесення
 Для внутрішніх робіт
 Пластичність і зручність у використанні
 Вологостійка та паропроникна

Штукатурна полегшена цементно-вапняна суміш Baumit MPI 25 L

Сфера 
застосування

Умови та термін 
зберігання

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій із газобетонних бло-
ків без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного набризку всередині бу-
дівель. Придатна для нанесення вручну, а також для штукатурення щільних мінеральних 
основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MPI 25 L відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними наповню-
вачами, перлітовим заповнювачем та полімерними 
добавками

Колір: сірий
Змішування з водою: ~5,0 л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

0,8 мм

Міцність на стиск (через 28 діб): не менше 2,5 МПа
Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: Всередині будівель:
- стіни: 10 мм
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)

Пакування Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.
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Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, 
а також протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру 
не нижче +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці  
0,5 м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в ме-
жах 60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 L основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій.
1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосе-
редньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити.
2. Щільні слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
На щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, для створен-
ня адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих поверхонь  
Baumit SuperPrimer і витримати мінімальний час твердіння контактного шару — 24 го-
дини, або механізованим способом нанести штукатурний набризк Baumit Spritz з по-
дальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням протягом 
3-х - 4-х діб. Безпосередньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 L використовувати тіль-
ки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MPI 25 L наносити за до-
помогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або ін-
ших аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсе-
редини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MPI 25 L у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення штукатурної суміші Baumit MPI 25 L 
використовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. 
Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, дрилем із спеціаль-
ною насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 3-5 хвилин, доводячи роз-
чинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного 
міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачинення 
становить ~5,0 л на 25 кг сухої суміші Baumit MPI 25 L.

Механізоване нанесення:
Штукатурну суміш Baumit MPI 25 L нанести на поверхню за допомогою форсунки, 
і не пізніше ніж через 5-7 хв. вирівняти металевим правилом по маякам, після цього 
маяки демонтувати. Незаповнені розчином ділянки заповнити розчиновою сумішшю  

Baumit MPI 25 L за допомогою кельми і вирівняти. Після 1,5-2 годин технологічної пере-
рви поверхня торцюється, злегка зволожується і затирається штукатурною теркою.
Ручне нанесення:
Нанести готову розчинову суміш при допомозі будівельної кельми або ковшу, і 
не пізніше ніж через 5-7 хв. вирівняти металевим правилом по маякам, після цього 
маяки демонтувати. Незаповнені розчином ділянки заповнити розчиновою сумішшю  
Baumit MPI 25 L при допомозі кельми і вирівняти. Після 1,5-2 годин технологічної пере-
рви поверхня торцюється, злегка зволожується і затираєтсья штукатурною теркою.
Приблизно через 10 хвилин після затирання штукатурки повстяною теркою, необхідно 
вигладити підсохлу поверхню паралоновою теркою.
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь — не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Поштукатурену поверхню зволожувати протягом 48-72 годин одразу після нанесення 
штукатурного шару.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.
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Baumit MPI 25
Бауміт МПІ 25

 Високоадгезійна
 Для механізованого і ручного нанесення
 Пластична і зручна у використанні
 Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості та паропроникності

Штукатурна цементно-вапняна суміш Baumit MPI 25 
для внутрішніх робіт

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ 
всередині будівель. Придатна для нанесення вручну.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MPI 25 відповідають вимогам  
ДСТУ EN 998-1:2019 групи GP–CSII.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/738 від 
19.01.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними заповнюва-
чами та полімерними добавками

Колір: сірий
Змішування з водою: ~4,5  л води на 25 кг сухої суміші
Максимальна крупність запов-
нювача:

0,63 мм

Міцність на стиск 
(через 28 діб):

не менше 2,5  МПа 

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 1,0 МПа 

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: - стіни: 10 мм
- стелі: 8 мм

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,4 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)

Умови та термін 
зберігання  

Пакування

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.
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Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної 
суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні 
мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, 
що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і в процесі їх виконання, а та-
кож протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не ниж-
че +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 
м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 
60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій.
1. Слабкопоглинаючі поверхні
На щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, для створен-
ня адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих поверхонь  
Baumit SuperPrimer або механізованим способом нанести штукатурний набризк  
Baumit Spritz та витримати технологічну перерву — не менше ніж 24 години.
2. Стіни з керамічної повнотілої та ефективної порожнистої цегли, а також з порож-
нистих бетонних або порожнистих шлакопортландцементних блоків
Поверхня основи ґрунтуванню не підлягає. Основу зволожити за 15 хвилин до нанесення 
штукатурної суміші.
3. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи з інтенсивним або нерівномірним поглинанням вологи, наприклад, стінові кон-
струкції з газобетонних блоків типу AEROC, YTONG тощо, рекомендуєтсья штукатурити по-
легшеними штукатурними сумішами типу Baumit MPA 35 L на основі сірого цементу або 
Baumit MVR Uni на основі білого цементу. Перед штукатурним вирівнюванням основу 
знепилити вологою щіткою та зволожити водою для вирівнювання поглинаючої здатності 
та витримати поверхню до зникнення водяної плівки.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Виконання робіт

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MPI 25 наносити за допо-
могою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або інших 
аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MPI 25 у більш рідкій 
консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення штукатурної суміші Baumit MPI 25 
застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. 
Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, або дрилем із спе-
ціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи 
розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівель-
ного міксера повинна становити не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачи-
нення становить ~4,5 л на 25 кг сухої суміші Baumit MPI 25.

Механізоване нанесення:
Суха суміш Baumit MPI 25 завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату 
і зачиняється водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну 
для рівномірного розподілу або розпилення суміші по основі, в залежності від методу 
нанесення.
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину - метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2-3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit MPI 25 наноситься 
на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MPI 25 при допомозі кельми і вирівняти.
Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 8 до 25 мм. 
Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, кожен наступ-
ний шар наносити після тужавлення попереднього, тобто після втрати  рухливості розчи-
нової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь — не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню зволожувати протягом 48-72 годин одразу після нанесення 
штукатурного шару.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб (при нормальних умовах і належній вентиляції).
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 
«Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей», а також техноло-
гічних карт Baumit.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
Увага: властивістю високопористих матеріалів, таких, як газобетон, пінобетон, черепаш-
ник є висока паропроникність та значне вологопоглинання, тому, щоб уникнути нако-
пичення надлишкової вологи в конструкції стіни, рекомендується виконувати обробку 
зовнішніх стін (фасаду) після проведення штукатурних робіт всередині приміщень.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MPI 25 використовувати тільки 
чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.
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Baumit InteriorPrimer
Бауміт ІнтеріорПраймер

 Швидко висихає
 Знижує поглинаючу здатність основи і зв’язує пил на її поверхні
 Підвищує адгезію наступних шарів до основи, а також полегшує їх нанесення
 Зручна у застосуванні
 Екологічно безпечна

Універсальна ґрунтовка Baumit InteriorPrimer для підготовки основ  
під шпаклювання та пофарбування

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Термін зберігання

Пакування

Інтер’єрна ґрунтовка Baumit InteriorPrimer призначена для ґрунтування мінеральних по-
глинаючих і пористих основ всередині будівель перед штукатуренням і шпаклюванням 
мінеральними та пастоподібними сумішами, фарбуванням або обклеюванням шпалера-
ми будівельних конструкцій.
Ґрунтовка Baumit InteriorPrimer застосовується всередині будівель для ручного нанесен-
ня — малярною щіткою, полістирольним валиком, велюровим дрібноворсовим валиком 
або механізованим способом — пульверизатор. Після висихання утворює прозоре по-
криття.
Застосовується під клеї, стартові і фінішні шпаклівки, фарби тощо.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості адгезійної ґрунтувальної суміші  
Baumit InteriorPrimer відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Су-
міші будівельні рідкі модифіковані» групи ЗК.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.04-03/20023 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.

Склад: водна дисперсія синтетичних полімерів

Зовнішній вигляд: білого кольору (після нанесення утворює прозоре 
покриття)

Час повного висихання: - поглинаючі основи: ~15 хвилин  
- інші основи: ~2 години

Фізичний стан: рідина
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%

Витрата: ~0,15 л/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~67 м² з каністри 10 л
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Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною нести на-
вантаження:
 забруднені поверхні очистити;
 залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 
опалубні мастила, необхідно видалити гарячою парою або спеціальними засобами.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid. Неміцні ділянки поверхні та ті, що 
осипаються, видалити механічним способом.
Інтер’єрна ґрунтовка Baumit InteriorPrimer придатна для нанесення на основи:
 затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні і гіпсові штукатурки, а також гіпсокар-
тонні листи;
 старі мінеральні штукатурки, що міцно тримаються (після попередніх випробувань).
Не придатна для нанесення на:
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять підви-
щену кількість вологи, особливо на свіжо нанесені вапняні штукатурки;
 полімерні матеріали, лаковані або олійні покриття, клейові та дисперсійні фарби, вап-
няний побіл, дерево, метал.
Для непоглинаючих основ використовувати ґрунтовку Baumit SuperPrimer.

Перед застосуванням інтер’єрну ґрунтовку Baumit InteriorPrimer ретельно перемішати 
міксером або дрилем із спеціальною насадкою.
Не додавати в ґрунтовку Baumit InteriorPrimer жодних інших речовин!

Інтер’єрну ґрунтовку Baumit InteriorPrimer наносити на основу у нерозведеному стані 
за допомогою малярної щітки, полістирольного валика або велюрового дрібноворсового 
валика або за допомогою пульверизатора. Роботу виконувати в захисних рукавицях і 
робочому одязі.
Час висихання інтер’єрної ґрунтовки Baumit InteriorPrimer на поглинаючих основах ста-
новить не менше 15 хвилин; на інших основах приблизно 2 години.
Інструменти одразу після застосування вимити водою.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки зразу видаляти водою.
Не слід застосовувати ґрунтовку Baumit InteriorPrimer для обробки пухких основ та основ, 
що сильно порошать і кришаться. Не призначена для застосування по металу і штучних 
матеріалах, таких як пластик.
Вологі основи (вологість вище 4%) або конструкції, які знаходяться в зоні утворення кон-
денсату, не рекомендується ґрунтувати або штукатурити.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.

Виконання робіт

Продукти Baumit Klima
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Baumit KlimaWhite
Бауміт КлімаВайт

 Сануюча, регулює клімат в приміщенні, модифікована, полегшена, вапняно-цементна  
з перлітовим заповнювачем

 Для улаштування мінеральних штукатурних покриттів на основі природних та натуральних 
компонентів білого кольору, придатна для нанесення під затирання або шліфування, здатна 
швидко вбирати або віддавати пари повітря оптимально регулюючи вологість в приміщенні  
і забезпечувати комфортний і здоровий мікроклімат

 Штукатурний розчин має антибактеріальні властивості, які створюють несприятливі умови  
для розвитку шкідливих мікроорганізмів, таких як цвільові гриби

 Рекомендована для улаштування штукатурних покриттів всередині житлових і громадських 
будівель, дитячих садків, шкіл, лікарень

 Для ручного або машинного нанесення
 Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F.*

Інтер'єрна сануюча вапняна штукатурна суміш Baumit KlimaWhite

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення або вручну стінових конструкцій та стель 
із мінеральних основ (бетон, цегла, керамічні блоки, газобетонні блоки) без попередньо-
го ґрунтування або нанесення штукатурного набризку всередині будівель.
Для штукатурення будь-яких внутрішніх приміщень житлових або цивільних будівель, від 
підвалу до даху, зокрема вітальних кімнат, спалень, приміщень, які піддаються впливу 
довготривалої вологи або підвищеної вологості, такі як кухні, ванні кімнати, підвали.
Штукатурна суміш Baumit Klima White може застосовуватись для улаштування штука-
турних покриттів без подальших фінішних шарів оздоблення під так зване «просте оздо-
блення» або в якості штукатурної основи під вапняні шпаклівки Baumit KlimaFino \ 
KlimaFinish і подальше «Високоякісне оздоблення».
Придатна під оздоблення:
- вапняними та силікатними (кремнійорганічними) фарбами — на затерті штукатурні по-
криття;
- плиткою – на незатерті штукатурні покриття.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики сануючої штукатурної суміші Baumit Klima White відповідають 
вимогам EN 998-1:2010 групи CSII та ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи ВЦ.2.ШТ6.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/13656 від 
19.06.2019.
Технічні характеристики викладені за температури +20 ±2 °С і відносної вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.
*Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. (Emissionsminimiert, LösemitteIfrei, 
Weichmacherfrei), тобто матеріал відповідає вимогам з обмеження емісій шкідливих ре-
човин при використанні органічних розчинників у лакофарбових матеріалах.

Склад: будівельне вапно, цемент, пісок, перліт та полімерні 
добавками

Колір: природний колір білого відтінку
Змішування з водою: ~6,5 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: ~1,0 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

~____ хвилин 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 30 хв.)
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Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше ніж 1,5 МПа
(вимоги CSII згідно з EN 998-1:2010)
не менше ніж 0,5 МПа
(вимоги ШТ6 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше ніж 0,1 МПа
(вимоги ШТ6 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011)

Теплопровідність: ~0,6 Вт/(м•К)
Рухомість: не менше ніж 8 см

(вимоги ДСТУ — не менше ніж 8 см)
Коефіцієнт водопоглинання
w-Wert:

≥0,3 кг/м² за 24 год.
(вимоги EN 998-1 — ≥0,3 кг/м² за 24 год.)

Глибина проникнення води 
після випробування на водо-
поглинання (в мм)

≤5 мм
(вимоги групи CSII згідно з EN 998-1:2010 — ≤5 мм)

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: всередині будівель:
- стіни: 10 мм
- стелі: 15 мм

Вогнестійкість: клас А1 згідно з EN998-1:2010
Коефіцієнт опору паропро-ник-
ності:

µ ≤ 15
(вимоги EN 998-1 — µ ≤ 15)

Паропроникність: не менше ніж 0,05 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,05 мг/м×год.×Па)

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +25 °С

Витрата сухої суміші: ~13 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)

Термін зберігання

Пакування

Приготування

Виконання робітПідготовка

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не біль-
ше ніж 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit Klima White наносити за до-
помогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або ін-
ших аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit Klima White у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення полегшеної штукатурної сумі-
ші Baumit Klima White застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від  
+15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні мік-
сером, або дрилем зі спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемі-
шувати 3-5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість 
обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів 
на хвилину. Кількість води зачинення становить ~6,5 л на 25 кг сухої суміші Baumit Klima 
White.
Механізоване нанесення:
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину – метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2−3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit Klima White нано-
ситься на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit Klima White при допомозі кельми і вирівняти.
Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною  
від 10 до 25 мм. Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад  
25 мм, кожен наступний шар наносити після початкового тужавлення попереднього, 
тобто після втрати  рухливості розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить 
стійкість до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, знепиленою, негідрофобною, неза-
мерзлою, здатною витримувати навантаження. Поверхню очистити від забруднень та 
речовин, які знижують адгезію штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, 
змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові по-
криття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Усі металеві елементи захистити від корозії за допомогою відповідної антикорозійної 
ґрунтовки. 
В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і у процесі їх виконання, 
а також протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру 
не нижче +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці  
0,5 м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в ме-
жах 60−70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit Klima White основу підготови-
ти згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.

Виконання робіт

1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосе-
редньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити великою кількістю води, 
проте так, щоб уникнути утворення суцільної "водяної плівки" на поверхні.
2. Щільні слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та сте-
лі, для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих 
поверхонь Baumit SuperPrimer і витримати мінімальний час твердіння контактного 
шару – 24 години, або механізованим способом нанести штукатурний набризк Baumit 
Spritz з подальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуванням 
протягом 3–4 діб. Також дозволяється улаштування «гребеневого» контактного шару  
Baumit StarContact / ProContact, тобто нанесений на стінову конструкцію в горизон-
тальному напрямку за допомогою зубчастого шпателю.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.
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Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь — не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхне-
вого зрошення водою протягом 48–72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Вказівки з безпеки

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit Klima White використовувати 
тільки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Штукатурна суміш Baumit Klima White містить цемент і при взаємодії з водою спричиняє 
лужну реакцію. Тому при роботі з нею необхідно захищати очі та шкіру. У разі потра-
пляння суміші в очі слід промити їх водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися 
за допомогою до лікаря.
При роботі із матеріалом керуватися загальнобудівельними правилами безпеки. Вико-
ристовувати захисні рукавиці, окуляри та спецодяг.

Baumit KlimaMPI
Бауміт КлімаМПІ

 Сануюча, регулює клімат в приміщенні, модифікована, полегшена, вапняно-цементна  
з перлітовим заповнювачем

 Для улаштування мінеральних штукатурних покриттів на основі природних та натуральних 
компонентів сірого кольору, придатна для нанесення під затирання або шліфування, здатна 
швидко вбирати або віддавати пари повітря оптимально регулюючи вологість в приміщенні  
і забезпечувати комфортний і здоровий мікроклімат

 Штукатурний розчин має антибактеріальні властивості, які створюють несприятливі умови  
для розвитку шкідливих мікроорганізмів, таких як цвільові гриби

 Рекомендована для улаштування штукатурних покриттів всередині житлових і громадських 
будівель, дитячих садків, шкіл, лікарень

 Для ручного або машинного нанесення
 Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. *

Вапняна штукатурна суміш Baumit KlimaMPI

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для механізованого штукатурення або вручну стінових конструкцій та стель 
із мінеральних основ (бетон, цегла, керамічні блоки, газобетонні блоки) без попередньо-
го ґрунтування або нанесення штукатурного набризку всередині будівель.
Для штукатурення будь-яких внутрішніх приміщень житлових або цивільних будівель, від 
підвалу до даху, зокрема вітальних кімнат, спалень, приміщень, які піддаються впливу 
довготривалої вологи або підвищеної вологості, такі як кухні, ванні кімнати, підвали.
Штукатурна суміш Baumit Klima MPI може застосовуватись для улаштування штукатурних 
покриттів без подальших фінішних шарів оздоблення під так зване «просте оздоблення» 
або в якості штукатурної основи під вапняні шпаклівки Baumit KlimaFino \ KlimaFinish 
і подальше «Високоякісне оздоблення».
Придатна під оздоблення:
- вапняними та силікатними (кремнійорганічними) фарбами – на затерті штукатурні по-
криття;
- плиткою – на незатерті штукатурні покриття.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики сануючої штукатурної суміші Baumit Klima MPI відповідають ви-
могам EN 998-1:2010 групи CSII та ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи ВЦ.2.ШТ6.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/13656 від 
19.06.2019.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш піску, вапна, невеликої кількості цементу та 
модифікуючі добавки

Колір: природний колір сірого відтінку
Змішування з водою: ~7,0 ÷ 8,0 л  води на мішок (35 кг) сухої суміші

~200 ÷ 260 л води на 1 т сухої суміші
Крупність заповнювача: 0–1,0 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

~60 хвилин  
(вимоги ДСТУ — не менше 30 хвилин)

Міцність на стиск 
(через 28 діб):

1,5–5,0 МПа
(вимоги CSII згідно з DIN EN 998-1:2010 >1,5 МПа)
(вимоги ШТ6 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011  
>0,5 МПа)
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Міцність на розтяг при згинанні 
(через 28 діб):

не менше ніж 0,1 МПа
(вимоги ШТ6 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

≥0,08 МПа

Теплопровідність: λ10 = ≤0,82 Вт/м×К (для P = 50%)
λ10 = ≤0,89 Вт/м×К (для P = 90%)
(відповідно до DIN EN 1745)

Рухомість: не менше 8 см   
(вимоги ДСТУ — не менше 8 см)

Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

не більше 1,0 кг/м² за 24 години
(вимоги ДСТУ — не більше 1,0 кг/м² за 24 години)
(вимоги EN 998-1 W1 — С ≤ 0,40 кг/(м²/√хв))

Глибина проникнення води 
після випробування на водопо-
глинання (в мм):

≤5 мм
(вимоги групи CSII згідно з EN 998-1:2010 — ≤ 5 мм)

Максимальна товщина шару за 
одне нанесення:

25 мм

Мінімальна товщина шару: всередині будівель
- шар 10 мм як прихований
- 3 мм в якості фінішного покриття
зовні
- шар 15 мм як прихований
- 3 мм в якості фінішного покриття

Час повного висихання: - всередині приміщень накривка може наноситись 
через 1 добу
- зовні або при товщині шару більше 20 мм: на кож-
ний 1 мм – 1 доба

Вогнестійкість: класу А1 «Негорючий» згідно з EN998-1:2010
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ ≤ 25

Паропроникність: не менше ніж 0,05 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/м×год.×Па)

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід продукції: ~1,8 м² з мішка 25 кг
Витрата сухої суміші: ~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не біль-
ше ніж 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення 
штукатурних робіт.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, знепиленою, негідрофобною, неза-
мерзлою, здатною витримувати навантаження. Поверхню очистити від забруднень та 
речовин, які знижують адгезію штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, 
змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові по-
криття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Усі металеві елементи захистити від корозії за допомогою відповідної антикорозійної 
ґрунтовки. 

Виконання робіт

В приміщеннях, за дві доби до початку штукатурних робіт і у процесі їх виконання, 
а також протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру 
не нижче +5 °С і не вище +30 °С (показники контролюють в приміщеннях, на позначці  
0,5 м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в ме-
жах 60-70%.
Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit Klima MPI основу підготовити 
згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.
1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосе-
редньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити великою кількістю води, 
проте так, щоб уникнути утворення суцільної «водяної плівки» на поверхні.
2. Щільні слабкопоглинаючі поверхні всередині будівель
Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та сте-
лі, для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабкопоглинаючих 
поверхонь Baumit SuperPrimer і витримати мінімальний час твердіння контактно-
го шару – 24 години, або механізованим способом нанести штукатурний набризк  
Baumit Spritz з подальшим витримуванням технологічної перерви і постійним зволожуван-
ням протягом 3–4 діб. Також дозволяється улаштування «гребеневого» контактного шару  
Baumit StarContact / ProContact, тобто нанесений на стінову конструкцію в горизон-
тальному напрямку за допомогою зубчастого шпателю.
Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів
Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується за допомогою 
швидкотвердіючої суміші Baumit SpeedFix закріпити штукатурні маяки та захисні кутові 
профілі на всіх зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів. В місцях примикання 
стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити 
штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Приготування

Виконання робіт

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit Klima MPI наносити за до-
помогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або ін-
ших аналогічних станцій.
Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і зачиняється 
водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, – оптимальну для рівномір-
ного розподілення суміші по основі.
Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсере-
дини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit Klima MPI у більш 
рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
При ручному способі виконання робіт, для зачинення полегшеної штукатурної су-
міші Baumit Klima MPI застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної  
(від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні 
міксером, або дрилем зі спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Пере-
мішувати 3-5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швид-
кість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше 600 обертів 
на хвилину. Кількість води зачинення становить ~7,0–8,0 л на мішок (35 кг) сухої суміші 
Baumit Klima MPI.

Механізоване нанесення:
Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, фор-
муючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід 
штукатурного «накиду» переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного роз-
чину — метод «гусінь». Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої 
в 2−3 см.
Ручне нанесення:
При ручному способі робіт, приготовлена розчинова суміш Baumit Klima MPI наноситься 
на підготовлену основу наметом будівельним розчиновим ковшем або кельмою.
Вирівнювання та затирання
Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим 
маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після 
цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit Klima MPI при допомозі кельми і вирівняти.
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Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 10  
до 25 мм. Улаштовуючи багатошарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, 
кожен наступний шар наносити після початкового тужавлення попереднього, тобто піс-
ля втрати  рухливості розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість 
до сповзання.
Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавілий штукатурний шар рясно 
зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою по-
лістирольною теркою.
Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатошарово-
му нанесенні не затирати.
Армування
При улаштуванні армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний на-
кид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку 
армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. 
Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорідних 
поверхонь – не менше 250 мм.
Штукатурне покриття на стелях не армується.
Догляд за штукатурним покриттям
Поштукатурену поверхню захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхне-
вого зрошення водою протягом 48–72 годин.
Для подальшого виробництва робіт витримати технологічний період із розрахунку 10 діб 
на кожні 10 мм штукатурного шару.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж 
через 28 діб.
Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей», а також технологічних карт Baumit.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрюван-
ня. Уникати від надмірного нагрівання штукатурного покриття.
При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit Klima MPI використовувати тіль-
ки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

* Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. (Emissionsminimiert, LösemitteIfrei, 
Weichmacherfrei), тобто матеріал відповідає вимогам з обмеження емісій шкідливих ре-
човин при використанні органічних розчинників у лакофарбових матеріалах.

Baumit KlimaPerla
Бауміт КлімаПерла

 Покращує мікроклімат у приміщенні, високопаропроникна
 Мінеральна і повністю на основі природних компонентів
 Не містить шкідливих речовин, консервантів, розчинників, амінів та аміаку, гальмує 

утворення цвільових грибів
 Має всі позитивні властивості щодо вимог будівельної екології та будівельної фізики
 Для застосування всередині приміщень
 Хороша придатність до машинного нанесення, особливо легка обробка і універсальна 

структурованість — це її видатні властивості
 Висихає без напружень
 Невисока міцність забезпечує можливість обробки існуючих вапняних штукатурних покриттів
 Може бути пофарбована фарбами, які висихають без напружень
 Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. *
 Зверніть увагу на цей продукт та на успішну експертизу щодо екологічності екоінститутів 

Кельна. Див. Звіт і сертифікат на домашній сторінці Baumit в розділі «Послуги» в підрозділі 
«Технічні паспорти».

Інтер'єрна вапняна штукатурна суміш Baumit KlimaPerla

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Універсальна тонкошарова вапняна штукатурна суміш Baumit Klima Perla призначена 
для фінішного штукатурення стін, перегородок, стовпів та стель житлових і цивільних буді-
вель шаром від 3 мм за одну операцію під подальше пофарбування фарбами з низьким 
напруженням, шпаклювання, структурування, розпилення або під затирання.
Шпаклівка Baumit Klima Perla застосовується для обробки вручну або механізованим 
способом усіх видів мінеральних основ: цементно-піщаних, цементно-вапняних, бетон-
них, гіпсових. Baumit Klima Perla ефективна для обробки основ із гіпсокартонних листів 
(ГКЛ) та гіпсоволокнистих листів (ГВЛ).
Шпаклівка Baumit Klima Perla не призначена для використання на пластику, металі, від-
шаровуваних лакофарбових покриттях.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit Klima Perla відповідають вимо-
гам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи В.2.ШТ6 або европейським вимогам DIN 18557,  
DIN EN 998-1 груп GP та CS I, DIN V 18550.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/13656 від 
12.02.2019.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш піску, вапна, невеликої кількості цементу та 
модифікуючі добавки

Колір: природний білий колір
Густина: ~1,2–1,5 кг/дм³
Змішування з водою: ~7-8 л води на мішок 25 кг сухої суміші 

~280–320 л/т
Крупність заповнювача: 0–0,6 мм
Міцність на стиск (через 28 діб): 0,4−2,0 МПа 

(відповідає DIN EN 998-1 група CS I)
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Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

≥0,08 МПа

Теплопровідність: λ10 = ≤0,82 Вт/м×К (для P = 50%) 
λ10 = ≤0,89 Вт/м×К (для P = 90%) 
(відповідно до DIN EN 1745)

Коефіцієнт водопоглинення
w-Wert:

відпов. до ДСТУ — не більше 1,0 кг/м² за 24 години
відпов. до EN 998-1 W0 — С ≤ 0,?? кг/(м²/√хв)

Мінімальна товщина шару: 3 мм
PH-значення: ~11,5–13,5
Час повного висихання: не менше 12 год. на поглинаючих основах
Вогнестійкість: матеріал негорючий, клас A1 згідно з EN 13501-1
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ ≤ 25

Паропроникність: не менше 0,05 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/м×год.×Па)

Відносний дифузійний опір: ~0,01 м (при товщині шару 1 мм) 
клас V1 згідно з DIN EN 15824

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 30 г/л (2010) 
фактичне значення: <30 г/л ЛОР 
Клас: А

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +8 °С до +30 °С

Вихід продукції: ~7 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм)
Витрата сухої суміші: ~1,2 кг/м² на шар товщиною 1 мм 

Практична витрата залежать від ступеню нерівності 
та поглинаючої здатності основи.

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

В сухих, захищених від заморозків, умовах, при відносній вологості не більше 60% і тем-
пературі від +1 °C до +30 °C, на дерв'яних піддонах, в оригінальній заводській непош-
кодженій упаковці – не більше 6 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти на оздоблення стінових 
конструкцій матеріалами Baumit.
Поверхня основи повинна бути незамерзлою, міцною, чистою та знепиленою, сухою 
та негідрофобною, здатною витримувати навантаження, очищеною від жирових плям, 
опалубних мастил, залишків лакофарбових покриттів, висолів та інших забруднень, які 
можуть знижувати адгезію шпаклівки до основи. Неміцні та меловані (ті, що обсипають-
ся) ділянки поверхні, – видалити. Поверхня має бути рівною. 
Нові основи (покриття) під оздоблення мають бути витриманими до припинення усадоч-
них деформацій: не менше ніж 90 діб для бетону; не менше ніж 28 діб для цементних 
штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпа-
клівних покриттів.
Основа повинна мати мінімальну міцність 1 Н/мм².
Конструкції мають бути захищені від конденсаційного та капілярного зволоження шля-
хом улаштування відсічної гідроізоляції та забезпечення стабільних температурно-воло-
гісних умов.
Підходящими основами є мінеральні штукатурки та інші цементні будівельні матеріали, 
газобетон, бетон, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити, за умови, що вони міцні, стій-
кі, чисті та сухі. Гіпсові поверхні, такі як гіпсокартонні плити, заздалегідь проґрунтувати 
Baumit Hidrosol або Baumit ReMineral.
Гладкі поверхні бетону вимагається попередньо обробити за допомогою контактної су-
міш, наприклад, Baumit HaftMörtel HM 50. Сильно пошліфовані основи необхідно попе-
редньо обробити контактним шаром Baumit PutzFestiger.

Для зачинення штукатурної суміші Baumit Klima Perla застосовувати регламентовану 
кількість чистої прохолодної (від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем 
примусової дії. Перемішувати п’ять хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачинення становить ~7−8 л на 25 кг 
сухої суміші Baumit Klima Perla. Витримати 5-10 хвилин для «дозрівання» суміші, та пе-
ремішати її ще раз.

Штукатурну розчинову суміш Baumit Klima Perla найкраще наносити вручну через його 
малу товщину шару. Наносити по всій поверхні рівномірним шаром товщиною не мен-
ше ніж 3 мм за допомогою нержавіючого шпателю та після достатнього затвердіння за-
терти пластиковими або повстяними терками.
Для оздоблення силікатними фарбами товщина штукатурного шару Baumit Klima Perla 
має бути приблизно 5 мм. Надзвичайно важливо дотримуватися вимог виробника по-
стачальника фарб, наприклад, якщо вимагається підвищена міцність штукатурного по-
криття.
Час обробки залежить від поглинальної здатності основи, температури повітря всередині 
приміщення і основи, а також встановленої консистенції розчинової суміші.
Для пофарбування найкраще підходять фарби з високою паропроникністю, наприклад, 
Baumit KlimaColor.
Baumit Klima Perla вимагає зволоження для досягнення достатньої міцності. При високих 
температурах і низькій вологості штукатурка повинна зволожуватись.
Фарбування підготовлених шпаклівкою поверхонь проводити не раніше ніж через 12 го-
дин (при нормальних умовах і належній вентиляції) у відповідності до вимог нормативних 
документів та виробників.
Фарбування шпаклівних покриттів Baumit Klima Perla можливе тільки після їх повного 
висихання та знепилення.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, поверхні основи та матеріалу 
від +8 °С до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Штукатурну суміш Baumit Klima Perla не можна змішувати з іншими матеріалами.
Під час нанесення і висихання штукатурки в приміщенні не слід влаштовувати протяги, 
а також допускати різке підвищення температури повітря, так як і те і інше може визвати 
появу тріщин і відшарування штукатурки від поверхні.

* Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. (Emissionsminimiert, LösemitteIfrei, 
Weichmacherfrei), тобто матеріал відповідає вимогам з обмеження емісій шкідливих ре-
човин при використанні органічних розчинників у лакофарбових матеріалах.

Виконання робіт
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Baumit KlimaFino
Бауміт КлімаФіно

 Відкрита дифузія
 Легка в обробці
 Гладка поверхня
 Хороше поглинання водяних парів (регулювання рівня вологості)  

для комфортного мікроклімату в приміщенні

Суха шпаклівна суміш Baumit KlimaFino на основі вапна  
для ручного та механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Зберігання

Упаковка

Підготовка

Технічні 
характеристики

Для отримання гладких поверхонь по мінеральних поглинаючих основах. Застосовується 
лише всередині приміщень.

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці —не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

Мішок 20 кг, 1 піддон = 60 мішків = 1 200 кг

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові 
покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння — не менше ніж 
28 діб для цементно-піщаних штукатурок. Примикання повинні обовязково Не зволожу-
вати основу перед виконанням робіт!
Підходить для шпаклювання бетонних поверхнонь, вапняно-цементних штукатурок та ін-
ших мінеральних поглинаючих основ.
Для гіпсокартонних плит необхідна попередня обробка 2 шари x Baumit SperrGrund.
Підготовка основи
Вапняні штукатурки: Вапняну шпаклівку наносити через 24 год. після завершення шту-
катурних робіт при нормальних умовах тверднення. У випадку низьких температур — 
через 3−5 днів. Можливе нанесення при більших перервах. Проте не забувати про обез-
пилення поверхні перед нанесенням вапняної шпаклівки. 
Цементно-вапняні штукатурки: Штукатурки цементно-вапняні (напр. Baumit MPI 25) піс-
ля завершення процесів тужавлення, проте не раніше 20 днів. 

Склад: мінеральні в'яжучі (в основному білі вапнякові гідра-
ти), натуральні білокам'яні борошна, добавки

Стандартна класифікація: GP − CS I згідно з ÖNORM EN 998-1
Найбільше зерно: 0,1 мм
Паропроникність μ: ~15
Навалочні: ~1200 кг / м3

Потреба у воді: ~8 літрів / мішок
Життєздатність / обробка: ~8 год (залежно від умов)
Мінімальна товщина шару: 1 мм 
Максимальна товщина шару: 3 мм за один робочий прохід
Витрата: ~1,2 кг/м2 на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~5,5–8,3 м² з мішка 20 кг  

(при товщині шару 2–3мм)

Виконання робіт
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Бетон: перед нанесенням вапняної шпаклівки всі нерівності бетону вирівняти та витри-
мати технологічну перерву влітку 2−3 дні, взимку 7 днів. 
Приготування та нанесення
Для зачинення вапняної шпаклівки застосовувати регламентовану кількість чистої про-
холодної (від +15 °С до +20 °С) води (7−8 літрів на 20 кг сухої суміші). Суху суміш заси-
пати у воду і витримати 5−10 хвилин, і перемішати будівельним міксером до утворення 
однорідної маси без грудок. Для коригування бажаної робочої консистенції можна дода-
вати як воду, так і суху суміш. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повин-
на становити не більше 600 обертів на хвилину.
Декоративне оздоблення: 
Після висихання (карбонування) через 7 днів прошпакльовану поверхню можна пофар-
бувати або  заклеїти шпалерами. У зимових умовах час висихання фінішного покрит-
тя довший. В якості фінішних покриттів використовують вапняні або силікатні фарби  
Baumit KlimaColor / NanoporColor / SilikatColor. В особливих випадках рекомендуєть-
ся провести відповідні тести.

Вказівки щодо 
виконання робіт:

Для отримання «кремової» консистенції шпаклівку залити водою, витримати 2−3 години 
для доброго «промокання». Ретельно перемішати і безпосередньо перед нанесенням ще 
раз перемішати. Час використання готового продукту — 8 годин. Для оптимізації затрат 
часу необхідно попередньо замонтувати захисні кутики швидкотвердіючою сумішшю 
Baumit SpeedFix. Перший шар вапняної шпаклівки нанести на основу неіржавіючим 
шпателем і залишити для тверднення (пр. 2 години). Нанести другий шар більш рідкої 
консистенції та ретельно вигладити. Оптимальна товщина шару шпаклівки 2−3 мм. Допу-
стима товщина  1–3мм. 
Під час нанесення шпаклівки та під час процесу тверднення температура повітря, мате-
ріалу та основи не повинна бути нижче +5 °C. Не допускайте безпосередньо нагрівання 
прошпакльованих поверхонь. При використанні обігрівачів, зокрема газових нагріва-
чів, слід звертати увагу на хорошу вентиляцію приміщення (процес карбонізації). Можли-
ве влаштування армування ділянок фрагментами, або більших поверхонь за допомогою 
армуючої склосітки Baumit StarTex.
Не допускається подальше облицювання плиткою!

Baumit KlimaFinish
Бауміт КлімаФініш

 Покращує мікроклімат у приміщенні, високопаропроникна
 Під високоякісне оздоблення та улаштування ідеально рівних поверхонь
 Мінеральна і повністю на основі природних компонентів
 Не містить шкідливих речовин, консервантів, розчинників, амінів та аміаку,  

гальмує утворення цвільових грибів
 Для застосування всередині приміщень
 Висихає без напружень
 Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. *

Інтер'єрна фінішна вапняна шпаклівка Baumit KlimaFinish

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Пастоподібна, вапняна і готова до застосування шпаклівка Baumit KlimaFinish призна-
чена для фінішного шпаклювання стін та стель житлових і цивільних будівель шаром до  
3 мм за одну операцію під подальше високоякісне пофарбування або обклеювання шпа-
лерами.
Шпаклівка Baumit KlimaFinish застосовується для обробки вручну або механізованим 
способом усіх видів мінеральних основ: цементно-піщаних, цементно-вапняних, бетон-
них, газобетонних, гіпсових. Baumit KlimaFinish ефективна для обробки основ із гіпсо-
картонних листів (ГКЛ) та гіпсоволокнистих листів (ГВЛ).
Підходящими основами є мінеральні штукатурки та інші цементні будівельні матеріали, 
газобетон, бетон, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити, за умови, що вони міцні, стій-
кі, чисті та сухі. Гіпсові поверхні, такі як гіпсокартонні плити, заздалегідь проґрунтувати 
Baumit Hidrosol або Baumit ReMineral.
Придатна для утворення затертих та «заглянцьованих» поверхонь або структурних повер-
хонь шляхом нанесення розпиленням (так звана «спекл техніка»).
Шпаклівка Baumit KlimaFinish не призначена для використання на пластику, металі, від-
шаровуваних лакофарбових покриттях.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики шпаклівки Baumit KlimaFinish відповідають та перевищують ви-
моги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані» групи БД або євро-
пейським нормам PN-EN 15824:2009 «Вимоги до зовнішніх та внутрішніх штукатурних 
сумішей на основі органічних в'яжучих».
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/13656 від 
12.02.2019.
Технічні характеристики викладені при температурі +20 ±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55 ±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: пастоподібна суміш на основі білого будівельного 
вапна, органічних добавок для стабілізації, відібра-
ного натурального білого кам’яного борошна (міне-
рального наповнювача), спеціальних модифікаторів, 
води

Колір: природний білий колір і доступна у багатьох відтінках 
колірної системи Baumit Life

Густина: ~1,7 кг/дм³
Крупність заповнювача: 0–0,2 мм (макс. 0,2 мм)
Теплопровідність: ~0,7 Вт/м×К
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Термін зберігання

Упаковка

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

У закритому непошкодженому відрі в сухому і прохолодному приміщенні, але при темпе-
ратурі не нижче +5 °С та не вище +30 °С. Термін зберігання не повинен перевищувати: 
– 12 місяців. Відразу після використання закривайте відкриті відра кришками, це забез-
печить додатковий строк придатності протягом 4 тижнів.

Пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 32 відра = 640 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти на оздоблення стінових 
конструкцій матеріалами Baumit.
Поверхня основи повинна бути незамерзлою, міцною, чистою та знепиленою, сухою 
та негідрофобною, здатною витримувати навантаження, очищеною від жирових плям, 
залишків лакофарбових покриттів, висолів та інших забруднень, які можуть знижувати 
адгезію шпаклівки до основи. Неміцні та меловані (ті, що обсипаються) ділянки поверхні, 
– видалити. Поверхня має бути рівною. 
Нові основи (покриття) під оздоблення мають бути витриманими до припинення усадоч-
них деформацій: не менше ніж 90 діб для бетону; не менше ніж 28 діб для цементних 
штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпа-
клівних покриттів.
Конструкції мають бути захищені від конденсаційного та капілярного зволоження шля-
хом улаштування відсічної гідроізоляції та забезпечення стабільних температурно-воло-
гісних умов.
Підходящими основами є мінеральні штукатурки та інші цементні будівельні матеріали, 
газобетон, бетон, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити, за умови, що вони міцні, стій-
кі, чисті та сухі. Гіпсові поверхні, такі як гіпсокартонні плити, заздалегідь проґрунтувати 
Baumit Hidrosol або Baumit ReMineral.
У разі існування ризику виникнення плям через просочення барвників із основи (гі-
псокартон, плями від нікотину та сажі тощо), вимагається попередня обробка сумішшю 
Baumit SperrGrund.
Сипкі або вапняні основи або з інтенсивним водопоглинанням перед подаль-
шим виконанням робіт слід посилити шляхом нанесення Baumit MultiPrimer або  
Baumit KlimaPrimer. Технологічна перерва — не менше 12 годин.

Безпосередньо перед нанесенням шпаклівної маси Baumit KlimaFinish на основу, її слід 
перемішати у відрі за допомогою будівельного низькообертового (до 600 об./хв.) міксе-
ру із спеціальною насадкою. 
Увага! Занадто довге перемішування розріджує консистенцію.
Готова пастоподібна шпаклівна маса Baumit KlimaFinish після змішування може бути 
використана безпосередньо з відра. Суміш може бути розведена водою, для отримання 
необхідної консистенції (наприклад, для машинного нанесення) додаванням невеликої 
кількості (~1%) чистої води. Після кожного додавання води, масу ретельно перемішати і 
перевірити консистенцію. Використовувати тільки чисті інструменти і ємності.

Шпаклівку Baumit KlimaFinish слід нанести на всю поверхню тонким рівним шаром 
без пропусків вручну, використовуючи нержавіючий шпатель або механізовано та ви-
гладити сталевою теркою до рівної поверхні і залишити висихати. Не загладжувати з во-
дою! Товщина одного шару нанесення не повинна перевищувати 3 мм. По висохлій 
поверхні виконати шліфування нерівностей і ретельно видалити пил. Шпаклівку при не-
обхідності можна наносити в кілька шарів. Наступні шари завжди наносити тільки після 
висихання попередніх — не раніше ніж через 2 години та після ретельного знепилення.
Після затирання рекомендується наносити ґрунтовку перед наступним покриттям, на-
приклад, Baumit MultiPrimer.
Для пофарбування найкраще підходять фарби з високою паропроникністю, наприклад, 
Baumit KlimaColor.
Baumit KlimaFinish у кольорі завжди слід наносити у два шари. Технологічна перерва між 
шарами (не менше ніж 2 години). Після другого шару шпаклівки поверхню відшліфувати.
Закріплення поверхні слід проводити шляхом пофарбування Baumit KlimaFinish тільки 
за допомогою Baumit MultiPrimer.
Непридатна під облицювання плиткою.
Кількість вирівнювальних шарів залежить від нерівності основи.
Фарбування підготовлених шпаклівкою поверхонь проводити не раніше, ніж через  
12 годин (при нормальних умовах і належній вентиляції).
Фарбування підготовлених поверхонь проводити у відповідності до вимог нормативних 
документів та виробників.
Фарбування шпаклівних покриттів Baumit KlimaFinish можливе тільки після їх повного 
висихання та знепилення.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від  
+5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 80%.
Шпаклівну суміш Baumit KlimaFinish не можна змішувати з іншими матеріалами.
Під час нанесення і висихання шпатлівки в приміщенні не слід влаштовувати протяги, 
а також допускати різке підвищення температури повітря, так як і те і інше може визвати 
появу тріщин і відшарування шпатлівки від поверхні.

* Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. (Emissionsminimiert, LösemitteIfrei, 
Weichmacherfrei), тобто матеріал відповідає вимогам з обмеження емісій шкідливих ре-
човин при використанні органічних розчинників у лакофарбових матеріалах.

Виконання робіт

Максимальна товщина шару за 
одне нанесення:

3 мм

PH-значення: ~13
Час повного висихання: не менше 12 год. на поглинаючих основах
Вогнестійкість: матеріал негорючий, 

клас A2 — s1, d0 згідно EN 13501-1,
насипна щільність 525 кг/м²

Коефіцієнт опору паропро-ник-
ності:

µ = ~8

Паропроникність: не менше 0,05 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/м×год.×Па)

Відносний дифузійний опір: ~0,01 м (при товщині шару 1 мм)
Клас V1 згідно з DIN EN 15824

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 30 г/л (2010)
фактичне значення: < 30 г/л ЛОР
Клас: А

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід продукції: ~13,2 м² з відра 20 кг (при товщині шару 1 мм)
Витрата: ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм

Практична витрата залежать від ступеню нерівності 
та поглинаючої здатності основи.
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Baumit KlimaColor
Бауміт КлімаКолор

 Високопаропроникна
 Мінеральна
 Спеціально для об'єктів з високими вимогами до екологічності
 Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. *

Високоякісна інтер'єрна мінеральна фарба Baumit KlimaColor

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Високоякісна інтер'єрна мінеральна фарба Baumit KlimaColor призначена для пофар-
бування стін та стель всередині будівель по мінеральним штукатурним основам, напри-
клад, Baumit KlimaPutz S / KlimaSpachtel / KlimaGlätte, придатна для відновлення стій-
ких мінеральних фарб.
Особливості
Інтер'єрна воднодисперсійна мінеральна фарба на основі рідкого калієвого скла  
Baumit KlimaColor — високопаропроникна і СО2-проникна, гідрофобна, стійка до забруд-
нень, низька горючість; гальмує розвиток мікроорганізмів (грибків, водоростей тощо); 
має високий ступінь укривності і високу адгезію до основи; при висиханні не утворює 
плівку; екологічно чистий запах, екологічно безпечна і не містить консервантів. Силікат-
на фарба Baumit KlimaColor готова до застосування, легко оброблюється, зручна у ви-
користанні.
Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.
Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості силікатної фарби Baumit KlimaColor відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0. DIN EN 13300 
клас 3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/13657 від 
19.06.2019.

Склад: силікатне та органічні в'яжучі, мінеральні наповню-
вачі, пігменти, добавки і вода

Колір: згідно з колірником Baumit Life (з останньою циф-
рою номера кольору від 7 до 9)

Температура застосування: від +7 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 
80%

Густина: ~1,5 кг/дм³
Технологічні перерви: - нанесення 1-го шару фарби після улаштування  

фінішного мінерального декоративного покриття 
Baumit — не раніше ніж через 2-3 доби
- нанесення 2-го шару фарби після ґрунтування роз-
веденою Baumit KlimaColor — не раніше ніж через 
12 годин
- нанесення по попередньому нерозведеному шару 
фарби — не раніше ніж через 4 години
- нанесення фарби після ґрунтування ґрунтовкою 
Baumit MultiPrimer — не раніше ніж через 24 години
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Обладнання для механізованого 
нанесення:

Машини безповітряного розпилення, наприклад: 
апарат Graco UM II 795 PC
(насадка: LL5321 або LL315, тиск: 100 бар, фільтр 60)
або
апарат Samba XL
(насадка: PAA 525, тиск: 140 бар, фільтр 60)
Рекомендований діаметр сопла – 0,025" (~0,6 мм).
Максимальне розведення водою – до 10%.

PH-значення: ~10
Фізичний стан: рідина
Ступінь блиску: «Матовий», згідно з ДСТУ EN 13300
Товщина сухої плівки: 50−100 мкм, клас E2 згідно з EN 1062-1
Розмір часток: <100 мкм, «Дрібнозернисті» згідно з ДСТУ EN 13300
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

µ = 5-10

Паропроникність: >150 г/(м²×доб.); клас V1 «Висока паропроникність» 
згідно з EN 1062-1

Стійкість до вологого стирання: >20  мкм < 70 мкм при 200 циклах стирання — клас 
3 згідно з ДСТУ EN 13300
(мкм — мікрометр; 1000 мкм = 1 міліметр)

Здатність до перекриття тріщин: 250 мкм за швидкості 0,05 мм/хв.
клас A2 > згідно з EN 1062-1

Покривність (Непрозорість): Клас 2 (≥ 98,0 и < 99,5) згідно з  
ДСТУ EN 13300:2012

Проникність діоксиду вуглицю, 
г/(м²×доб.):

<5 г/(м²×доб.) — клас C1 згідно з EN 1062-1

Вміст летких органічних речо-
вин (ЛОР):

обмеження ЄС: категорія «c» (Wb); 30 г/л (2010)
фактичне значення: <30 г/л ЛОР

Вихід продукції: ~56 м² з відра 14 л
Витрата: ~0,25 л/м² або ~0,375 кг/м² при нанесенні у 2 

шари (ґрунтування + один шар фарбування)

Термін зберігання

Упаковка

Підготовка

Підготовка

Виконання робіт

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +7 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій тарі — не більше ніж 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +7 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Пластикове відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Фундамент конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію; міграція ґрунтової вологи 
в стіновій конструкції недопустима. Поверхня основи повинна бути сухою, з заверше-
ними процесами гідратації і карбонізації цементу, незамерзлою, знепиленою, негідро-
фобною, немелованою, очищеною від висолів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що обси-
паються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити анти-
мікробною ґрунтувальною сумішшю  Baumit FungoFluid.
Порядок підготовки основи під оздоблення:
- забруднені поверхні очистити;
- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо 
опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними 
спеціальними засобами.
Стійкі основи з нормальним і рівномірним поглинанням допускається фарбувати без по-
передньої підготовки.

Фарбу Baumit KlimaColor перед застосуванням перемішати за допомогою будівельного 
міксеру або дрилем зі спеціальною насадкою на низькій швидкості (до 600 об./хв.).

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ
- 1-й шар фарби Baumit KlimaColor розбавлений чистою водою (~2−3 л води на відро  
14 л фарби);
- технологічна перерва — не менше ніж 12 годин;
- 2-й шар фарби Baumit KlimaColor нерозбавлений*.
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ
- 1-й шар Baumit MultiPrimer (див. техопис продукту);
- технологічна перерва — не менше ніж 24 години;
- 1-й шар фарби Baumit KlimaColor розбавлений чистою водою (~2−3 л води на відро  
14 л фарби);
- технологічна перерва, не менше ніж 12 годин;
- 2-й шар фарби Baumit KlimaColor нерозбавлений*.
*При потребі доведення фарби до робочої консистенції додати не більше 0,5 л води 
на відро 14 л фарби.
Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна 
консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитра-
ти, колірні відтінки).
Нанесення фарби
Силікатну фарбу Baumit KlimaColor можна наносити малярним валиком, щіткою або 
агрегатами фарбувальними високого тиску безповітряного нанесення типу Wagner (Ваг-
нер) та інших аналогів (Graco, Tecnover, Titan тощо). Діаметр сопла: 0,025" (~0,6 мм). 
Фарбу наносити рівномірно і без перерв в межах захватки.
Роботи з механізованого нанесення фарби за допомогою безповітряних фарбувальних 
агрегатів слід виконувати у відповідності до рекомендацій виробника агрегатів.
При механізованому нанесенні фарб рекомендуємо встановлювати риштування на від-
стані не менше ніж 25−40 см від стінових поверхонь або виконувати роботи. При без-
посередньому нанесенні фарби, пістолет тримати під незмінним кутом і на однаковій 
відстані від оздоблювальної поверхні (25−40 см).
Нанесення фарби виконувати у два шари. Рівномірне перекриття проходів важливе 
для забезпечення постійної товщини покриття.
При необхідності вирівнювання кольору існуючої декоративної штукатурки або фарби 
і досягнення оптично однорідного покриття рекомендується рівномірно нанести фарбу 
Baumit KlimaColor в один шар в тому ж кольорі.

Виконання робіт

Інтенсивно поглинаючі, піщані та пористі основи обробити ґрунтовкою  
Baumit MultiPrimer.
Гіпсові штукатурки та шпаклівки, а також поверхні з гіпсокартону необхідно ґрунтувати 
ґрунтовкою Baumit MultiPrimer. 
- Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, – видалити механічним способом.
- Крихкі поверхні або які з часом можуть обсипатись слід посилити ґрунтовкою  
Baumit MultiPrimer — технологічна перерва не менше ніж 24 години.
- Тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад,  
Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати склово-
локнистою сіткою Baumit StarTex.
Фарба придатна для нанесення на такі основи:
- стартові мінеральні штукатурки усіх видів (цементні, цементно-вапняні, гіпсові);
- бетон;
- силікатна цегла;
- стійкі мінеральні або силікатні штукатурки та фарби.
Не призначена для використання на таких основах:
- лакофарбові і олійні покриття;
- пластмаси;
- дерев'яні основи.
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Рекомендації щодо 
виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих будівельних норм і правил.
Запобіжні заходи
Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочій формі.
Інструменти одразу після застосування промити водою.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки одразу змити водою.
Не можна ґрунтувати і фарбувати завідомо вологі  конструкції або при наявності ри-
зику утворення конденсаційної вологи. Наприклад, для бетону вологість має становити 
не вище ніж 4%.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +7 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.
Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час висихання 
пофарбованої поверхні.
При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою ви-
робництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою 
уникнення колірних відмінностей різних партій.
Використання будь-яких домішок забороняється. Не змішувати з іншими фарбами. 

* Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F. (Emissionsminimiert, LösemitteIfrei, 
Weichmacherfrei), тобто матеріал відповідає вимогам з обмеження емісій шкідливих ре-
човин при використанні органічних розчинників у лакофарбових матеріалах.

Шпаклювальні суміші
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Baumit FinoFinish S
Бауміт ФіноФініш С

 Високий ступінь білизни і гладкості
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Пластична, зручна при нанесенні та шліфуванні
 Висока паропроникність покриття
 Екологічно безпечна

Шпаклівка фінішна Baumit FinoFinish S

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Термін зберігання

Пакування

Готова до застосування пастоподібна шпаклівка Baumit FinoFinish S призначена для фі-
нішного шпаклювання поверхонь стін і стель житлових та цивільних будівель при підготов-
ці основ під високоякісне фарбування або обклеювання шпалерами.
Шпаклівка Baumit FinoFinish S застосовується до обробки вручну або механізованим 
способом усіх видів мінеральних основ: гіпсових, цементно-піщаних, цементно-вапня-
них, бетонних. Baumit FinoFinish S ефективна для обробки основ із гіпсокартонних листів 
(ГКЛ).
Шпаклівка Baumit FinoFinish S не призначена для використання на пластику, металі, 
відшаровуваних лакофарбових покриттях.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики шпаклівки Baumit FinoFinish S відповідають та перевищують ви-
моги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані» групи БД або євпро-
пейським нормам PN-EN 15824:2009 «Вимоги до зовнішніх та внутрішніх штукатуркам 
на основі органічних в’яжучих».
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/47232 від 
20.10.2015.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

 Пластикове відро 9 кг, 1 піддон = 64 відра = 576 кг.
 Пластикове відро 20 кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг.

Склад: пастоподібна суміш на основі водної дисперсії поліме-
рів, наповнювачів, доломіту і спеціальних модифіка-
торів

Колір: білий із високим ступенем білизни
Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

3 мм

Час повного висихання: не менше 12 год. на поглинаючих основах
Паропроникність: не менше 0,05 мг/м×год.×Па 

(вимоги ДСТУ — не менше 0,05 мг/м×год.×Па)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата: ~1,8 кг/м² на шар товщиною 2–3 мм
Вихід: 1,7–2,5 м² з відра 9 кг

3,7–5,5 м² з відра 20 кг



212 213

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти на оздоблення стінових 
конструкцій матеріалами Baumit.
Поверхня основи повинна бути незамерзлою, міцною, чистою, сухою і здатною нести 
навантаження. При необхідності, поверхню очистити від пилу, жиру, лакофарбових по-
криттів та інших забруднень, які знижують адгезію шпаклівки до основи. Неміцні ділянки 
поверхні та ті, що осипаються, видалити. Великі нерівності, глибокі подряпини і тріщини 
розшити та заробити гіпсовою шпаклівкою Baumit FinoFill. Перед нанесенням фінішної 
шпаклівки Baumit FinoFinish S поверхню знепилит і заґрунтувати Baumit InteriorPrimer.

Безпосередньо перед нанесенням шпаклівної маси Baumit FinoFinish S на основу, її слід 
перемішати у відрі за допомогою будівельного низькообертового (до 600 об./хв.) міксеру 
із спеціальною насадкою. Готова пастоподібна шпаклівна маса Baumit FinoFinish S після 
змішування може бути використана безпосередньо з відра. Суміш може бути розведена 
водою, для отримання необхідної консистенції (наприклад, для машинного нанесення) дода-
ванням невеликої кількості (~1%) чистої води. Після кожного додавання води, масу ретельно 
перемішати і перевірити консистенцію. Використовуйте тільки чисті інструменти і ємності.

Шпаклівку Baumit FinoFinish S слід нанести на всю поверхню тонким рівним шаром 
без пропусків вручну, використовуючи нержавіючий шпатель або механізовано та ви-
гладити сталевою теркою до рівної поверхні і залишити висихати. Товщина одного шару 
нанесення не повинна перевищувати 3 мм. По висохлій поверхні виконати шліфування 
нерівностей і ретельно видалити пил. Шпаклівку при необхідності можна наносити в кіль-
ка шарів. Наступні шари завжди наносити тільки після висихання попередніх та ретель-
ного знепилення. 
Рекомендується нанесення ґрунтовки Baumit InteriorPrimer після кожного етапу шліфу-
вання та знепилення.
Кількість вирівнювальних шарів залежить від нерівності основи.
Фарбування підготовлених шпаклівкою поверхонь проводити не раніше, ніж через 12 
годин (при нормальних умовах і належній вентиляції).
Фарбування підготовлених поверхонь проводити у відповідності до вимог нормативних 
документів та виробників.
Фарбування шпаклівних покриттів Baumit FinoFinish S можливе тільки після їх повного 
висихання та знепилення.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Шпаклівну суміш Baumit FinoFinish S не можна змішувати з іншими матеріалами.
Під час нанесення і висихання шпатлівки в приміщенні не слід влаштовувати протяги, 
а також допускати різке підвищення температури повітря, так як і те і інше може визвати 
появу тріщин і відшарування шпатлівки від поверхні.

Виконання робіт

Baumit FinoBello
Бауміт ФіноБелло

 Високий ступінь білизни
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Пластична і зручна при нанесенні
 Короткий час висихання
 Висока паропроникність покриття
 Екологічно безпечна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Суміш Baumit FinoBello призначена для фінішного шпаклювання поверхонь стін і стель 
при підготовці основ під високоякісне фарбування або обклеювання шпалерами.
Шпаклівка Baumit FinoBello застосовується до обробки вручну або механізованим спо-
собом усіх видів мінеральних основ: гіпсових, цементно-піщаних, цементно-вапняних, 
бетонних, а також основ із ніздрюватих бетонів (піно-, газобетонних блоків, газосилікат-
них блоків). Baumit FinoBello ефективна для обробки основ із гіпсокартонних листів (ГКЛ).
Не використовуйте в місцях підданих впливу безперервної вогкості і утворення конден-
сату.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики Baumit FinoBello відповідають або перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи ШГ1.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20019 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: підготовлена в заводських умовах суха модифікована 
суміш напівгідратного гіпсу, тонкомолотої вапнякової 
муки і полімерних модифікаторів

Колір: білий
Насипна щільність: ~1,0 кг/дм³
Змішування з водою: ~8,0 л води на 20 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше ніж 0,1 мм 

(вимоги ДСТУ — не більше 0,2 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~60 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше 30 хв.)

Міцність на стиск (через 7 діб): не менше ніж 2,5 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 2,5 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 7 діб):

не менше ніж 0,4 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,4 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше ніж 0,3 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,4 МПа)

Теплопровідність: 0,4 Вт/(м×К)
Рухомість: ~7±2 см 

(вимоги ДСТУ — в межах 7±2 см)
Максимальна товщина покриття: 3 мм
Мінімальна товщина шару: 1 мм

Шпаклівка фінішна Baumit FinoBello



214 215

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Усадка розчинової суміші: не більше ніж 0,5 мм/м  
(вимоги ДСТУ — не більше 0,5 мм/м)

Витрата розчинової суміші: ~1,0 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше ніж 14 м×год.×Па/мг
(µ = 14)

Паропроникність: не менше ніж 0,07 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше 0,07 мг/м×год.×Па)

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід: ~20 м² з мішка 20 кг

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1 °C до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше 9 місяців від 
дати виробництва.

Мішок 20 кг, 1 піддон = 60 мішків = 1 200 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти на оздоблення стінових 
конструкцій матеріалами Baumit.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від за-
бруднень та речовин, які знижують адгезію шпаклівки до основи (олійні та жирові плями, 
мастильні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття 
тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Поглинаючі мінеральні цементні, цементно-вапняні, гіпсові основи або основи із гіпсо-
картонних листів знепилити і нанести суцільним шаром ґрунтовку Baumit InteriorPrimer.
На слабкопоглинаючі поверхні, такі як бетон, для створення адгезійного шару, слід нане-
сти адгезійну ґрунтовку Baumit SuperPrimer.
Стінові конструкції з газобетонних блоків, наприклад, марок AEROC або YTONG, знепили-
ти вологою щіткою та зволожити, для вирівнювання поглинаючої здатності.  Час висихан-
ня основи для наступного шпатлювання - не менше 15 хвилин.
Перед шпаклюванням стартових штукатурних покриттів на основі цементних, вапняних 
або гіпсових в'яжучих, основа підлягає ретельній підготовці і включає такі процеси: очи-
щення від пилу та бруду, вигладжування, розшивання тріщин, знепилення, суцільне ґрун-
тування ґрунтовкою Baumit InteriorPrimer, часткове підмазування тріщин стартовою 
шпаклівкою Baumit FinoFill із шліфуванням підмазаних місць.
Перед фінішним шпаклюванням гіпсокартонних перегородок або фальшстін необ-
хідно переконатися в тому, що:
- саморізи посаджені в ГКЛ під прямим кутом і заходять в каркасні профілі не менше ніж 

на 10 мм;
- голівки саморізів занурені в товщу ГКЛ на глибину не менше 1 мм;
- стики плит ГКЛ витримані із зазором не менше ніж 2 мм.
Перед фінішним шпаклюванням необхідно виконати наступне:
- шви, наприклад між ГКЛ, проґрунтувати, заробити шпаклівкою Baumit FinoFill і обро-

бити наждаковим папером; для більшої міцності з'єднання і щоб згодом уникнути появи 
тріщин, в швах рекомендується прокласти паперову армувальну стрічку;

- місця стикування вертикальних або горизонтальних поверхонь (внутрішні кути), а також 
зовнішні кути стін, перегородок, укосів, декоративних елементів, проґрунтувати за до-
помогою Baumit InteriorPrimer і посилити паперовою або скловолоконною шовною 
стрічкою;

- місця посадки саморізів в ГКЛ попередньо зашпаклювати і зашкурити;
- поверхню знепилити і нанести суцільним шаром ґрунтовку Baumit InteriorPrimer;
- якщо шпаклівка буде наноситись механізованим способом, то слід захистити вікна, 

двері і підлогу від бризок шпатлівки можливих в процесі розпилювання.

Для зачинення шпаклівної суміші Baumit FinoBello застосовувати регламентовану кіль-
кість чистої прохолодної (від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем 
примусової дії. Перемішувати п’ять хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачинення становить ~8,0 л на 20 кг 
сухої суміші Baumit FinoBello.
Шпатлювання проводити на підготовленій, попередньо поґрунтованій і повністю висох-
лій поверхні за допомогою шпателю із нержавіючої сталі.

Шпатлівку Baumit FinoBello наносити суцільним тонким рівним шаром товщиною 1-2 мм 
без пропусків.
Висока якість гіпсової шпаклівки дозволяє наносити її другим шаром приблизно через 20 
хвилин після нанесення першого. Після висихання всі нерівності шліфуються сіткою 
для шліфування або наждаковим папером.
Розчинову суміш Baumit FinoBello використати протягом 60 хвилин з моменту приготу-
вання. Повторне зачинення водою заборонено!
Товщина шпаклювального шару Baumit FinoBello повинна бути від 1 до 3 мм. Оптималь-
ною є товщина в 2-3 мм.
Для отримання гладкої рівної поверхні, зокрема придатної під фарбування, на основу 
протягом двох годин після нанесення (в залежності від погодних умов і від здатності ос-
нови вбирати вологу) нанести гіпсову шпаклівку у більш рідкій консистенції та остаточно 
вигладити за допомогою пластмасової терки.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів рекомендовано проводити не рані-
ше, ніж через 24 години (при нормальних умовах і належній вентиляції).

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5°С  
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Шпаклівну суміш Baumit FinoBello не можна змішувати з іншими матеріалами.
Усі металеві конструкції (дверні рами, труби, радіатори тощо) захищати від прямого кон-
такту з гіпсом.
Рекомендації по нанесенню шпаклівної суміші вручну.
Процес шпатлювання необхідно проводити від кута до середини стіни. Вузьким шпате-
лем готова пастоподібна шпаклівна маса накладається на широкий шпатель. Широкий 
шпатель встановлюється під кутом до поверхні і шпаклівка розтягується рівномірно 
по поверхні стіни. Зі шпателя знімаються залишки шпатлівки і широким шпателем за-
лишки шпатлівки знімаються зі стіни. Далі шпаклівка накладається на шпатель і процес 
повторюється.
При шпаклюванні середньої частини стіни, нанесення шпаклівки на стіну проводиться 
знизу вверх широким шпателем. Одразу ж слід знімати залишки шпаклівки зі стіни тим же 
шпателем напівкруглими рухами зверху вниз, кожного разу знімаючи шпаклівку з широ-
кого шпателя вузьким шпателем.
Після першого шару шпаклівки, необхідно зачекати поки вона підсохне, потім зашкурити 
її, заґрунтувати другий раз і приступити до нанесення другого шару шпаклівки. При цьо-
му, при шпаклюванні від кута, наноситься шпаклівка в горизонтальному направленні і 
знімання її проводиться в тому ж направленні. При шпаклюванні середини стіни, нано-
сити шпаклівку теж в горизонтальному направленні, а знімати в іншу сторону в такому ж 
горизонтальному направленні.
Для високоякісного вирівнювання стін і стель рекомендуються наступні робочі ін-
струменти і матеріали:
шпателі із нержавіючої сталі:
- шпатель широкий 200-300 мм;
- шпатель вузький 60-70 мм;
- шпатель 180 мм з черешком;
- шпатель-кельня 80 мм для замішування шпаклівки;
- шпатель для внутрішніх кутів;
- шпатель для зовнішніх кутів;
- шпатель 152 мм з викруткою;
- шпатель із білої (не чорної) гуми для шпаклювання закруглень;
- напівтер;

Виконання робіт
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- затирка ручна 240х80 мм (із затискачами для шліфувальної сітки);
- терка 240х80 мм з шарнірно закріпленим черешком і з затискачами для шліфуваль-

ної сітки;
- шліфувальна бумага або алмазна сітка № 120-240;
- кисть широка 50-80 мм або валик з поролоновою шубкою для ґрунтування;
- кисть вузька 20-30 мм для кутів;
- розпилювач в комплекті з фарбонагнітальним баком і компресором або шпатлівний 

агрегат;
- міксер (електродриль);
- насадка міксерна;
- ємність (цебра);
- короб із нержавіючої сталі для замішування шпаклівки;
- короти по ширині фарбувального валика;
- рівень метровий і двометровий.

Допоміжні матеріали і інструменти:
- склосітка для швів, паперова шовна стрічка і пластикові кутики для армування стиків і 

кутів;
- покривна (будівельна) плівка;
- малярний скотч;
- манжетний ніж з запасними лезами;
- драбини;
- рулетка;
- захисні маски (респіратори) одноразового використання;
- захисні окуляри;
- дрантя.

Під час нанесення і висихання шпатлівки в приміщенні не слід влаштовувати протяги, 
а також допускати різке підвищення температури повітря, так як і те і інше може визвати 
появу тріщин і відшарування шпатлівки від поверхні.

Baumit FinoFill
Бауміт ФіноФіл

 Високий ступінь білизни
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Пластична і зручна при нанесенні
 Короткий час висихання
 Висока паропроникність покриття
 Екологічно безпечна

Шпаклівка стартова Baumit FinoFill

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Суміш Baumit FinoFill призначена для стартового шпаклювання поверхонь стін і стель 
при підготовці основ під поліпшене фарбування або обклеювання шпалерами, або під-
готовки основ під високоякісне шпаклювання. Ефективна для заповнення порожнин, трі-
щин і загладжування нерівностей гіпсових і цементно-вапняних штукатурок.
Шпаклівка Baumit FinoFill застосовується до обробки вручну або механізованим спо-
собом усіх видів мінеральних основ: гіпсових, цементно-піщаних, цементно-вапняних, 
бетонних, а також основ із ніздрюватих бетонів (піно-, газобетонних блоків, газосилікат-
них блоків). Baumit FinoFill ефективна для обробки основ із гіпсокартонних листів (ГКЛ).
Не використовуйте в місцях підданих впливу безперервної вогкості і утворення конден-
сату.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики Baumit FinoFill відповідають або перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи ШГ1.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20019 від 
15.06.2016.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: підготовлена в заводських умовах суха модифікова-
на суміш напівгідратного гіпсу, тонкомолотої вапня-
кової муки і полімерних модифікаторів

Колір: білий
Насипна щільність: ~1,0 кг/дм³
Змішування з водою: ~10,0 л води на 20 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше ніж 0,1 мм

(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,2 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше ніж 30 хв.
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 30 хв.)

Міцність на стиск (через 7 діб): не менше ніж 2,5 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 2,5 МПа)

Міцність на розтяг при згинанні 
(через 7 діб):

не менше ніж 0,4 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,4 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше ніж 0,3 МПа
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,4 МПа)

Теплопровідність: 0,4 Вт/(м×К)
Рухомість: ~7±2 см

(вимоги ДСТУ — в межах 7±2 см)
Максимальна товщина покриття: 3 мм
Мінімальна товщина шару: 1 мм



218 219

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1 °C до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців 
від дати виробництва.

Мішок 20 кг, 1 піддон = 60 мішків = 1 200 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також відповідно технологічної карти на оздоблення стінових 
конструкцій матеріалами Baumit.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести наванта-
ження. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію шпаклівки 
до основи (олійні та жирові плями, мастильні матеріали, особливо опалубні мастила, бі-
тумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипають-
ся, видалити.
Поглинаючі мінеральні цементні, цементно-вапняні, гіпсові основи або основи із гіпсо-
картонних листів знепилити і нанести суцільним шаром ґрунтовку Baumit InteriorPrimer.
На слабкопоглинаючі поверхні, такі як бетон, для створення адгезійного шару, слід нане-
сти адгезійну ґрунтовку Baumit SuperPrimer.
Стінові конструкції з газобетонних блоків, наприклад, марок AEROC або YTONG, знепили-
ти вологою щіткою та зволожити, для вирівнювання поглинаючої здатності.  Час висихан-
ня основи для наступного шпатлювання - не менше 15 хвилин.
Перед шпаклюванням стартових штукатурних покриттів на основі цементних, вапня-
них або гіпсових в'яжучих, основа підлягає ретельній підготовці і включає такі процеси: 
очищення від пилу та бруду, вигладжування, розшивання тріщин, знепилення, суцільне 
ґрунтування ґрунтовкою Baumit InteriorPrimer, часткове підмазування тріщин із шліфу-
ванням підмазаних місць.
Перед фінішним шпаклюванням гіпсокартонних перегородок або фальшстін необ-
хідно переконатися в тому, що:
- саморізи посаджені в ГКЛ під прямим кутом і заходять в каркасні профілі не менше 

ніж на 10 мм;
- голівки саморізів занурені в товщу ГКЛ на глибину не менше 1 мм;
- стики плит ГКЛ витримані із зазором не менше ніж 2 мм.
Перед фінішним шпаклюванням необхідно виконати наступне:
- шви, наприклад між ГКЛ, проґрунтувати, заробити шпаклівкою Baumit FinoFill і оброби-

ти наждаковим папером; для більшої міцності з'єднання і щоб згодом уникнути появи 
тріщин, в швах рекомендується прокласти паперову армувальну стрічку;

- місця стикування вертикальних або горизонтальних поверхонь (внутрішні кути), 
а також зовнішні кути стін, перегородок, укосів, декоративних елементів, проґрунту-
вати за допомогою Baumit InteriorPrimer і посилити паперовою або скловолоконною 
шовною стрічкою;

- місця посадки саморізів в ГКЛ попередньо зашпаклювати і зашкурити;
- поверхню знепилити і нанести суцільним шаром ґрунтовку Baumit InteriorPrimer;
- якщо шпаклівка буде наноситись механізованим способом, то слід захистити вікна, 

двері і підлогу від бризок шпатлівки можливих в процесі розпилювання.

Виконання робіт

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Для зачинення шпаклівної суміші Baumit FinoFill застосовувати регламентовану кіль-
кість чистої прохолодної (від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем 
примусової дії. Перемішувати п’ять хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Кількість води зачинення становить ~10,0 л на 20 кг 
сухої суміші Baumit FinoFill.
Шпатлювання проводити на підготовленій, попередньо поґрунтованій і повністю висох-
лій поверхні за допомогою шпателю із нержавіючої сталі.

Шпатлівку Baumit FinoFill наносити тонким рівним шаром товщиною 1-2 мм без пропус-
ків.
Висока якість гіпсової шпаклівки дозволяє наносити її другим шаром приблизно через 20 
хвилин після нанесення першого. Після висихання всі нерівності шліфуються сіткою 
для шліфування або наждаковим папером.
Розчинову суміш Baumit FinoFill використати протягом 60 хвилин з моменту приготуван-
ня. Повторне зачинення водою заборонено!
Товщина шпаклювального шару Baumit FinoFill повинна бути від 1 до 3 мм. Оптималь-
ною є товщина в 2-3 мм.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів рекомендовано проводити не рані-
ше, ніж через 24 години (при нормальних умовах і належній вентиляції).

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 
°С до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Шпаклівну суміш Baumit FinoFill не можна змішувати з іншими матеріалами.
Усі металеві конструкції (дверні рами, труби, радіатори тощо) захищати від прямого 
контакту з гіпсом.
Рекомендації по нанесенню шпаклівної суміші вручну.
Процес шпатлювання необхідно проводити від кута до середини стіни. Вузьким шпате-
лем готова пастоподібна шпаклівна маса накладається на широкий шпатель. Широкий 
шпатель встановлюється під кутом до поверхні і шпаклівка розтягується рівномірно 
по поверхні стіни. Зі шпателя знімаються залишки шпатлівки і широким шпателем за-
лишки шпатлівки знімаються зі стіни. Далі шпаклівка накладається на шпатель і процес 
повторюється.
При шпаклюванні середньої частини стіни, нанесення шпаклівки на стіну проводиться 
знизу вверх широким шпателем. Одразу ж слід знімати залишки шпаклівки зі стіни тим 
же шпателем напівкруглими рухами зверху вниз, кожного разу знімаючи шпаклівку 
з широкого шпателя вузьким шпателем.
Після першого шару шпаклівки, необхідно зачекати поки вона підсохне, потім зашку-
рити її, заґрунтувати другий раз і приступити до нанесення другого шару шпаклівки. 
При цьому, при шпаклюванні від кута, наноситься шпаклівка в горизонтальному на-
правленні і знімання її проводиться в тому ж направленні. При шпаклюванні середини 
стіни, наносити шпаклівку теж в горизонтальному направленні, а знімати в іншу сторону 
в такому ж горизонтальному направленні.
Для високоякісного вирівнювання стін і стель рекомендуються наступні робочі 
інструменти і матеріали:
шпателі із нержавіючої сталі:
- шпатель широкий 200-300 мм;
- шпатель вузький 60-70 мм;
- шпатель 180 мм з черешком;
- шпатель-кельня 80 мм для замішування шпаклівки;
- шпатель для внутрішніх кутів;
- шпатель для зовнішніх кутів;
- шпатель 152 мм з викруткою;
- шпатель із білої (не чорної) гуми для шпаклювання закруглень;
- напівтер;
- затирка ручна 240х80 мм (із затискачами для шліфувальної сітки);
- терка 240х80 мм з шарнірно закріпленим черешком і з затискачами для шліфуваль-

ної сітки;
- шліфувальна бумага або алмазна сітка № 120-240;

Усадка розчинової суміші: не більше ніж 0,5 мм/м
(вимоги ДСТУ — не більше 0,5 мм/м)

Витрата розчинової суміші: ~1,0 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Коефіцієнт опору паропроник-
ності:

не більше 14 м×год.×Па/мг
(µ = 14)

Паропроникність: не менше ніж 0,07 мг/м×год.×Па
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,07 мг/м×год.×Па)

Температура застосування роз-
чинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Вихід: 20 м² з мішка 20 кг
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Матерiали для 
облицювання

- кисть широка 50-80 мм або валик з поролоновою шубкою для ґрунтування;
- кисть вузька 20-30 мм для кутів;
- розпилювач в комплекті з фарбонагнітальним баком і компресором або шпатлівний 

агрегат;
- міксер (електродриль);
- насадка міксерна;
- ємність (цебра);
- короб із нержавіючої сталі для замішування шпаклівки;
- короти по ширині фарбувального валика;
- рівень метровий і двометровий.

Допоміжні матеріали і інструменти:
- склосітка для швів, паперова шовна стрічка і пластикові кутики  

для армування стиків і кутів;
- покривна (будівельна) плівка;
- малярний скотч;
- манжетний ніж з запасними лезами;
- драбини;
- рулетка;
- захисні маски (респіратори) одноразового використання;
- захисні окуляри;
- дрантя.

Під час нанесення і висихання шпатлівки в приміщенні не слід влаштовувати протяги, 
а також допускати різке підвищення температури повітря, так як і те і інше може визва-
ти появу тріщин і відшарування шпатлівки від поверхні.
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Baumit FlexMarmor
Бауміт ФлексМармор

 Завдяки білому кольору зберігає і підкреслює оригінальний колір та блиск плит із мармуру  
та інших натуральних каменів

 Морозостійка, вологостійка; застосовується як всередині приміщень, так і зовні будівель, 
зокрема для облицювання деформівних основ

 Вид плитки: мозаїчна, мармурова та інша плитка зі світлих і прозорих порід каменю
 Висока адгезія
 Пластична, легко наноситься на горизонтальні основи і стійка до сповзання на вертикальних 

поверхнях
 Морозостійка — не менше 75 циклів промерзання-відтавання
 Можливе застосування для основ, які піддаються атмосферним впливам або тривалим 

впливам вологи
 Застосування (для сухих і вологих приміщень та зовні будівель): житлові та офісні приміщення, 

ванні кімнати і душові, фасади, фасадні теплоізоляційні системи тощо

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit FlexMarmor утворює гнучкий розчин білого кольору і призначена 
для закріплення плитки з усіх різновидів натурального каменю світлих порід (мармуру, 
вапняку, травертину, а також керамічного та інших штучних каменів, таких як тералья, 
фаянс, зокрема з рівнем водопоглинання менше ніж 1% і великогабаритного (450×450 
мм, 600×600 мм і більше), на деформівних та недеформівних мінеральних поверхнях, 
що працюють на вигин та піддаються температурним навантаженням. Клейова суміш 
Baumit FlexMarmor рекомендується для облицювання прозорою і напівпрозорою плит-
кою, коли забезпечення білої підоснови є вкрай важливою умовою для підкреслення де-
коративних властивостей плитки. Декоративну плитку з мармуру темних кольорів також 
рекомендується закріплювати на білому клейовому розчині Baumit FlexMarmor, таким 
чином краще зберігається оригінальний колір і блиск поверхні плитки.
Рекомендована товщина клейового шару: від 3 до 20 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за на-
явності гідроізоляційного шару.
Непридатна для нанесення на дерев’яні, металеві та полімерні поверхні.

Клейова суміш Baumit FlexMarmor для облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з марму-
ру та іншого натурального або штучного каменю світлих порід деформівних мінеральних ос-
нов (бетонних, цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються високим механічним і тер-
мічним навантаженням, зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка на плитку»).
Для облицювання душових, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, під-
лог з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших 
конструкцій житлових і адміністративних будівель.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit FlexMarmor відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіко-
вані» групи Ц1.ЗК4,, а також відповідають європейським нормам класу C2TE EN 12004 
і класу S1 EN 12002.
Клейова суміш Baumit FlexMarmor має висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи для продукції, виробленої за кордоном, № 1877 від 08.09.2016 та висновок 
для продукції, виробленої в Україні, № 1878 від 08.09.2016.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Клейова суміш Baumit FlexMarmor
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Склад: суміш білого цементу з мінеральними наповнювача-
ми та полімерними модифікаторами

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: білий з відтінком
Змішування з водою: ~6,7 л / 25 кг сухої суміші 

~0,27 л / 1 кг сухої суміші

Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~180 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~35 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~25 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~1,4 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 1,0 МПа)

Морозостійкість, не менше: 75 циклів
Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год. 
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Зміщення плитки (для стін): ~0,05 мм   
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)

Товщина шару: 3–20 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Прогин: >2,5 мм
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 2,5 мм)

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання

Підготовка

Приготування

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +1 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв. 
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами.  Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Замішування: суху суміш Baumit FlexMarmor засипати в ємність з чистою водою (з роз-
рахунку ~6,7 л води на 25 кг або ~0,27 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та пов-
торно перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.
Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 4 год. Плитку необхідно укласти впродовж 35 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit FlexMarmor. Коригування плитки вико-
нати протягом 20 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт заборонено, 
а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.
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Baumit FlexTop
Бауміт ФлексТоп

 Висока еластичність затверділого розчину
 Висока адгезія практично до будь-яких облицювальних матеріалів і поверхонь
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості та морозостійкості
 Ефективна для облицювання існуючих плиткових покриттів, зокрема  

з полив’яним захисним шаром
 Високопластична, зручна у застосуванні
 Застосовується для облицювання душових, сходів, балконів, терас, бассейнів, «теплих підлог» 

з водяним та електропідігрівом, фасадних та цокольних конструкцій будівель, фасадних 
теплоізоляційних систем

 Екологічно безпечна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit FlexTop після зачинення, нанесення і затвердіння утворює елас-
тичний високоадгезійний морозостійкий клейовий розчин, що забезпечує надійне за-
кріплення керамічної, керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки, а також інших 
різновидів плитки з натурального і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким 
рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%), на підготовлених мінеральних ос-
новах різної щільності, таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові стяжки, це-
ментні або гіпсові стартові штукатурні покриття, поверхні конструкцій зі щільного або 
ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю та основах, 
що піддаються температурним навантаженням, постійному впливу вологи та атмосфер-
них факторів (конструкції душових, підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, 
поверхні  фасадів та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані покрівлі, тераси, 
резервуари, відкриті басейни тощо).
Застосовується всередині будівель і зовні. Рекомендована товщина клейового шару 
2–10 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за на-
явності гідроізоляційного шару.
Непридатна для нанесення на дерев’яні, металеві та полімерні поверхні.

Клейова суміш Baumit FlexTop для облицювання усіма видами плитки 
деформівних та недеформівних основ всередині та зовні будівель

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit FlexTop відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи Ц1.ЗК4, а також відповідають європейським нормам класу C2TE EN 12004 і класу 
S1 EN 12002.
Клейова суміш Baumit FlexTop має висновок державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи для продукції, виробленої за кордоном, № 1877 від 08.09.2016 та висновок 
для продукції, виробленої в Україні, № 1878 від 08.09.2016.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~6,7 л / 25 кг сухої суміші

~0,27 л / 1 кг сухої суміші
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Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм 
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,63 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

~180 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~35 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~25 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~1,4 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 1,0 МПа)

Морозостійкість, не менше: 75 циклів 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 75 циклів)

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год. 
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Зміщення плитки (для стін): ~0,05 мм 
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)

Товщина шару: 2–10 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Прогин: >2,5 мм 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 2,5 мм)

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — BaumitSuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.  
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву  12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв. 
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Замішування: суху суміш Baumit FlexTop засипати в ємність з чистою водою (з розра-
хунку ~6,7 л води на 25 кг або ~0,27 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та пов-
торно перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.
Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 4 год. Плитку необхідно укласти впродовж 30 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit FlexTop. Коригування плитки виконати 
протягом 15 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.

Приготування
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Baumit Flexo
Бауміт Флексо

 Морозостійка
 Для великогабаритної плитки
 Для підлог з електро- та водяним підігрівом
 Для облицювання камінів та печей

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit Flexo призначена для облицювання підготовлених деформівних та 
недеформівних основ, що піддаються високим механічним і термічним навантаженням, 
плитами з низьким водопоглинанням (з граніту, натурального та штучного каменю, ке-
рамограніту, мозаїкою), а також керамічною плиткою при облицюванні методом «плитка 
на плитку» мінеральних основ (бетонних, цементних, гіпсових та ангідритових). Рекомен-
дується для облицювання душових, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, те-
рас, підлог з електро- та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших 
конструкцій житлових та адміністративних будівель.
Застосовується всередині будівель і зовні. Рекомендована товщина клейового шару 
2–10 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за на-
явності гідроізоляційного шару.
Непридатна для нанесення на дерев’яні, металеві та полімерні поверхні.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.

Клейова суміш Baumit Flexo для облицювання великогабаритною плиткою 
деформівних та недеформівних основ всередині та зовні будівель

Відповідність матеріалу:
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit Flexo відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи Ц1.ЗК4, а також відповідають європейським нормам класу C2T EN 12004.
Клейова суміш Baumit Flexo має висновок державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи для продукції, виробленої за кордоном, № 1877 від 08.09.2016 та висновок 
для продукції, виробленої в Україні, № 1878 від 08.09.2016.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~6,5 л / 25 кг сухої суміші  

~0,26 л / 1 кг сухої суміші
Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~180 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~30 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~25 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~1,3 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 1,0 МПа)
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Морозостійкість, не менше: 75 циклів
Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год. 
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Товщина шару: 2–10 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву — 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв. 
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit Flexo засипати в ємність з чистою водою (з розрахунку 
~6,5 л води на 25 кг або ~0,26 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою буді-
вельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та повторно 
перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.

Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 35 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit Flexo. Коригування плитки виконати 
протягом 25 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.
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Baumit FlexUni
Бауміт ФлексУні

 Висока еластичність та гнучкість затверділого розчину
 Висока адгезія практично до будь-яких облицювальних матеріалів і поверхонь
 Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості та морозостійкості
 Ефективна для облицювання існуючих плиткових покриттів, зокрема з полив’яним  

захисним шаром
 Високопластична, зручна у застосуванні
 Застосовується для облицювання душових, цоколів, сходів, балконів, терас, теплих підлог  

у житлових та офісних приміщеннях, фасадів будівель
 Екологічно безпечна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit FlexUni після зачинення, нанесення і затвердіння утворює гнучкий 
високоадгезійний морозостійкий клейовий розчин, що забезпечує надійне закріплення 
керамічної, керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки, а також інших різнови-
дів плитки з натурального і штучного каменю, зокрема з екстремально низьким рівнем 
водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%), на підготовлених мінеральних основах різ-
ної щільності, таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові стяжки, цементні або 
гіпсові стартові штукатурні покриття, поверхні конструкцій зі щільного або ніздрюватого 
бетону, керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю та основах, що піддають-
ся температурним навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних факторів 
(конструкції душових, підлог з водяним та електричним підігрівом, балконів, поверхні фа-
садів, експлуатовані покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни тощо).
Застосовується всередині будівель і зовні. Рекомендована товщина клейового шару 
2–10 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за на-
явності гідроізоляційного шару.
Непридатна для нанесення на дерев’яні, металеві та полімерні поверхні.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.

Клейова суміш Baumit FlexUni для облицювання усіма видами плитки 
деформівних та недеформівних основ всередині та зовні будівель

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit FlexUni відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи Ц1.ЗК4, а також відповідають європейським нормам класу C2T EN 12004.
Клейова суміш Baumit FlexUni має висновок державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи для продукції, виробленої за кордоном, № 1877 від 08.09.2016 та висновок 
для продукції, виробленої в Україні, № 1878 від 08.09.2016.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~6,5 л / 25 кг сухої суміші  

~0,26 л / 1 кг сухої суміші
Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм
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Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~30 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~20 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~1,2 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 1,0 МПа)

Морозостійкість, не менше: 75 циклів
Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год.  
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Зміщення плитки (для стін): ~0,05 мм   
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)

Товщина шару: 2–10 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.  
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв. 
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit FlexUni засипати в ємність з чистою водою (з розра-
хунку ~6,5 л води на 25 кг або ~0,26 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та пов-
торно перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.
Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 35 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit FlexUni. Коригування плитки виконати 
протягом 25 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах)та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.
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Baumit Uni
Бауміт Уні

 Висока адгезія до мінеральних основ
 Водо- та морозостійкість
 Для цоколів, балконів та терас
 Для підлог з водяним підігрівом

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit Uni призначена для облицювання підготовлених недеформівних 
основ плиткою з керамограніту, натурального та штучного каменю, мінеральних основ 
(бетонних, цементних, гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше 600х600 мм, 
облицювання цоколів, балконів, терас, а також підлог з водяним підігрівом. 
Клейова суміш Baumit Uni застосовується для облицювання горизонтальних і вертикаль-
них поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина клейового шару 
2–10 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за на-
явності гідроізоляційного шару.
Непридатна для: нанесення на дерев’яні, металеві, полімерні поверхні, гіпсокартонні 
плити, облицювання басейнів.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.
Для облицювання деформівних основ рекомендовано використовувати клейову суміш 
Baumit FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.

Клейова суміш Baumit Uni для облицювання керамогранітною
плиткою розміром до 600х600 мм та водопоглинанням менше ніж 1%

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit Uni відповідають та 
перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» гру-
пи Ц1.ЗК2, а також відповідають європейським нормам класу C1 EN 12004.
Клейова суміш Baumit Uni має висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти-
зи № 602-123-20-1/3722 від 21.02.2017.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~5,8 л / 25 кг сухої суміші    

~0,23 л / 1 кг сухої суміші
Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~20 хв.  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~15 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)
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Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв.
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit Uni засипати у ємність з чистою водою (з розрахунку 
~5,8 л води на 25 кг або ~0,23 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою буді-
вельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та повторно 
перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.

Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.
Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 20 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit Uni. Коригування плитки виконати про-
тягом 15 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~1,1 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,8 МПа)

Морозостійкість, не менше: 50 циклів
Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год.  
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Товщина шару: 2–10 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг



242 243

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Baumit ProPlus
Бауміт ПроПлюс

 Висока адгезія до мінеральних основ
 Для застосування всередині приміщень і зовні
 Стійкість до сповзання на вертикальних поверхнях

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit ProPlus призначена для облицювання плиткою з керамограніту, 
каменю натуральних та штучних порід, кераміки, розміром не більше ніж 400×400 мм 
підготовлених мінеральних недеформівних основ (бетонних, цементних, гіпсових, а та-
кож поверхонь з керамічної або глиняної цегли).
Клейова суміш Baumit ProPlus застосовується для облицювання горизонтальних і вер-
тикальних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина клейового 
шару 2–10 мм.
Увага!
При облицюванні захист конструкцій від впливу вологи забезпечується лише за наявно-
сті гідроізоляційного шару.
Непридатна для нанесення на дерев’яні, металеві та полімерні поверхні.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.
Для облицювання деформівних основ рекомендовано використовувати клейову суміш 
Baumit FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.

Клейова суміш Baumit ProPlus для облицювання  
керамогранітною плиткою

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit ProPlus відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи Ц1.ЗК2, а також відповідають європейським нормам класу C1T EN 12004.
Клейова суміш Baumit ProPlus має висновок державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи № 602-123-20-1/3722 від 21.02.2017.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~6,3 л / 25 кг сухої суміші  

~0,25 л / 1 кг сухої суміші
Крупність наповнювача, не 
більше:

0,63 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хв.   
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~25 хв.    
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 20 хв.)

Час коригування: ~15 хв.    
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування в 
повітряно-сухих умовах:

~0,9–1,0 МПа    
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,8 МПа)

Морозостійкість, не менше: 50 циклів
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Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Розшивання швів, не раніше 
ніж через:

-  для вертикальних поверхонь — 12 год.   
-  для горизонтальних поверхонь — 24–48 год.

Зміщення плитки (для стін): ~0,1 мм   
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)

Товщина шару: 2–10 мм
Час можливого технологічного 
пересування, не раніше:

48 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг

Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8-12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкту. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв.
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після закін-
чення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год перед облицювальни-
ми роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться тех-
нічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit ProPlus засипати у ємність із чистою водою (з розра-
хунку ~6,3 л води на 25 кг або ~0,25 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та пов-
торно перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати!
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш нанести на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зу-

бця шпателя, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.

Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 
мм.
Термін придатності розчинової суміші: 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 25 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit ProPlus. Коригування плитки виконати 
протягом 15 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 
та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.
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Baumit Medio
Бауміт Медіо

 Водо- та морозостійка
 Модифікована
 Цементна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit Medio призначена для облицювання стін та підлог керамічною 
плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю з водопоглинанням понад 1% та 
розмірами сторін не більше 400 мм недеформівних мінеральних (бетонних, цегляних, 
цементно-вапняних) підготовлених основ без попереднього вирівнювання, що не пра-
цюють на вигин і не піддаються температурним навантаженням.
Рекомендована товщина клейового шару 4–20 мм.
Клейова суміш Baumit Medio призначена для облицювання стін і підлог всередині буді-
вель. 
Непридатна для: нанесення на дерев’яні, металеві, полімерні поверхні, гіпсокартонні 
плити, гідроізоляційні покриття, облицювання балконів, терас, басейнів, підлог з підігрі-
вом.
Для облицювання зовні рекомендовано використовувати клейову суміш Baumit Basic / 
ProPlus / Uni / FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.
Для облицювання деформівних основ рекомендовано використовувати клейову суміш 
Baumit FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.

Товстошарова клейова суміш Baumit Medio для керамічної плитки

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики клейової суміші для керамічної плитки Baumit Medio відпові-
дають вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи Ц1.ЗК1, а також європейським вимогам  
EN 12004 класу C1T.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.2017.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватись.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~5,6 л / 25 кг сухої суміші   

~0,22 л / 1 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача, не 
більше:

0,8 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше 60 хв.)

Відкритий час: ~20 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше 20 хв.)

Час коригування: ~10 хв. 
(вимоги ДСТУ — не менше 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування 
в повітряно-сухих умовах, не 
менше:

~0,65 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,5 МПа)
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Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості не більше ніж 60% і температури від +5 °C  
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкта. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв.
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах, тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit Medio засипати у ємність з чистою водою (з розрахун-
ку ~5,6 л води на 25 кг або ~0,22 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою буді-
вельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та повторно 
перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку і основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.
Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі за-

лишки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше  
ніж 1 мм.

Термін придатності розчинової суміші 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 25 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit Medio. Коригування плитки виконати 
протягом 15 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання міжплиткових швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через  
12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструмент: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт необхідно дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Товщина шару: 4–20 мм
Здатність витримувати наван-
таження:

Розшивання швів, не раніше ніж через:  
-  для вертикальних поверхонь — 48 год.  
-  для горизонтальних поверхонь — 72 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід ~17 м² з мішка 25 кг
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Baumit Basic
Бауміт Бейсік

 Водо- та морозостійка
 Модифікована
 Цементна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Клейова суміш Baumit Basic призначена для облицювання стін та підлог керамічною 
плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю з водопоглинанням понад 1% та 
розмірами сторін не більше 400 мм на недеформівних мінеральних (бетонних, цегля-
них, цементно-вапняних) підготовлених основах, що не працюють на вигин і не піддають-
ся температурним навантаженням.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.
Клейова суміш Baumit Basic призначена для облицювання стін і підлог всередині буді-
вель. 
Непридатна для: нанесення на дерев’яні, металеві, полімерні поверхні, гіпсокартонні 
плити, гідроізоляційні покриття, облицювання балконів, терас, басейнів, підлог з підігрі-
вом.
Для облицювання зовні рекомендовано використовувати клейову суміш Baumit Basic / 
Medio / ProPlus / Uni / FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.
Для облицювання матеріалами світлих порід рекомендовано використовувати клейову 
суміш Baumit FlexMarmor.
Для облицювання деформівних основ рекомендовано використовувати клейову суміш 
Baumit FlexUni / Flexo / FlexTop / FlexMarmor.

Клейова суміш Baumit Basic для керамічної плитки 

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики клейової суміші для керамічної плитки Baumit Basic відпові-
дають вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи Ц1.ЗК1, а також європейським вимогам  
EN 12004 класу C1.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.2017.
Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20 ±2 °С і відносної вологості 
повітря 55 ±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та 
полімерними модифікаторами 

Зовнішній вигляд: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір: сірий з відтінком
Змішування з водою: ~5,2 л / 25 кг сухої суміші  

~0,21 л / 1 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача, не 
більше:

0,63 мм

Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хв.   
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 60 хв.)

Відкритий час: ~15 хв.   
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Час коригування: ~15 хв.   
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 10 хв.)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування 
в повітряно-сухих умовах, не 
менше:

~0,6 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше ніж 0,5 МПа)
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Термін зберігання

Підготовка

Пакування

В сухих умовах, за відносної вологості повітря не більше ніж 60% і температури від +5 °C 
до +30 °C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій заводській упаковці — не більше 
ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа: основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною витримувати 
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фар-
би. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очи-
стити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю  
Baumit FungoFluid.
Ґрунтування: для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи ви-
користати ґрунтувальну суміш:
- для поглинаючих основ — Baumit Grund (технологічна перерва 8–12 год.),
- для непоглинаючих основ — Baumit SuperPrimer (технологічна перерва приблизно 1 год.).
Вирівнювання: відколи, раковини, тріщини заповнити ремонтною сумішшю  
Baumit Preciso (для стін та підлог 2–30 мм). Перед облицюванням витримати техноло-
гічну перерву 48 год.
Нівелювання підлог: всередині приміщень використати самовирівнювальну суміш 
Baumit Nivello (Quattro, Duo або Uno) залежно від особливостей об’єкта. Для ознайом-
лення з технологією нанесення дивіться технічні паспорти вищезазначених матеріалів.  
Ґрунтування: після повного затвердіння самовирівнювальних сумішей Baumit Nivello 
заґрунтувати поверхню Baumit Grund, перед облицюванням витримати технологічну пе-
рерву 12 год., перед нанесенням гідроізоляції — 15 хв. 
Гідроізоляція: для використання зовні та всередині будівель, на балконах, терасах тощо 
використати гідроізоляційну суміш Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Після за-
кінчення гідроізоляційних робіт витримати технологічну перерву 72 год. перед облицю-
вальними роботами. Для ознайомлення з технологією улаштування гідроізоляції дивіться 
технічний паспорт Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Виконання робіт

Приготування Замішування: суху суміш Baumit Basic засипати у ємність із чистою водою (з розрахунку 
~5,2 л води на 25 кг або ~0,21 л на 1 кг сухої суміші), перемішати за допомогою буді-
вельного міксера до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 5 хв. та повторно 
перемішати.
У приготовану розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.
Нанесення і укладання:
Плитку та основу попередньо не змочувати! 
Площа поверхні контакту розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна стано-
вити 100%.
Гладкою стороною зубчатого шпателя нанести на основу шар розчинової суміші, після 
чого розрівняти його зубчатою стороною шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 
45º до поверхні). 
Нанести розчинову суміш на основу шаром товщиною, яка дорівнює розміру зубця шпа-
теля, а також на тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм.

Плитку укладати згідно з проектом/схемою. У процесі облицювання постійно контролю-
вати якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.
У процесі укладання облицювальної плитки слід видаляти вологою губкою можливі залиш-
ки розчинової суміші. Ширина міжплиткових швів повинна становити не менше ніж 1 мм.
Термін придатності розчинової суміші: 2 год. Плитку необхідно укласти впродовж 25 хв. 
з моменту нанесення розчинової суміші Baumit Basic. Коригування плитки виконати 
протягом 15 хв. після її укладання.
Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати 
механічним навантаженням. 
При утворенні «плівки» на розчиновій суміші подальше проведення робіт забороне-
но, а розчинову суміш необхідно видалити!
Розшивання швів: виконати через 24–48 год. (для підлог) або через 12 год. (для стін).
Міжплиткові шви заповнити сумішшю для заповнення швів Baumit PremiumFuge (до-
ступна у 24 кольорах), ширина швів повинна становити 1–8 мм.
Герметизацію суміжних швів виконати за допомогою силіконового герметика  
Baumit Silikon (доступний у 25 кольорах) та витримати технологічну перерву 24 год.
Інструменти: будівельний міксер, нержавіюча кельма, зубчатий шпатель або терка, кон-
трольне правило, будівельний рівень.
Під час виконання облицювальних робіт необхідно дотримуватися вимог  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 та ДСТУ Б В.2.7-126:2011, а також технологічних карт Baumit.

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 ºC

Зміщення плитки (для стін): ~0,1 мм   
(вимоги ДСТУ — не більше ніж 0,5 мм)

Товщина шару: 2–10 мм
Здатність витримувати наван-
таження:

Розшивання швів, не раніше ніж через:  
-  для вертикальних поверхонь — 48 год.  
-  для горизонтальних поверхонь — 72 год.

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: 1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід: ~4–17 м² з мішка 25 кг
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Baumit Preciso
Бауміт Прецизо

Сфера 
застосування

Зберігання

Форма постачання

Основа

Спосіб 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Призначена для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог, на бетонних і цегляних 
поверхнях, що мають сколи, вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, облицюваль-
них та інших оздоблювальних робіт. У житлових і громадських будівлях. Застосовується 
зовні і всередині будівель.

В сухому, прохолодному місці на дерев’яних піддонах, у заводській упаковці — 12 місяців.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішків = 1 350 кг.

Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очище-
ною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам 
СНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Основи, по-
шкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікроб-
ною сумішшю Baumit SanierLosung.
Придатна для нанесення на: бетон, газобетон, цементні та цементно-вапняні штукатур-
ки, керамічна цегла та поверхні вологих приміщень (балкони, тераси, резервуари з во-
дою, мийки, підлоги з підігрівом тощо).
Непридатна для нанесення на: дерев’яні, металеві, полімерні основи.
Підготовка основи: поглинаючі основи — глибокопроникна ґрунтувальна суміш Baumit 
Grund; непоглинаючі основи – ґрунтувальна суміш Baumit SuperPrimer.

25 кг сухої суміші Baumacol Preciso засипати в ємність з 5 літрами чистої води, пере-
мішати за допомогою будівельного міксера приблизно 3 хв. до утворення однорідної 
без грудок маси.
У приготований розчин не додавати воду та інші матеріали. Не змішувати з іншими мате-
ріалами. Завжди замішувати весь вміст мішка.
Нанесення: При роботі застосовувати інструменти і ємкості з неіржавіючої сталі. Ви-
рівнюючий розчин наносити рівномірно за допомогою кельми або сталевого шпателя, 
на підготовлену основу в потрібній кількості для отримання рівня поверхні.

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш. Водо-та морозостійка, стійка до помірних 
механічних дій. Зручна у використанні, екологічно безпечна. Відповідає групі Ц.1.ШТ2 
згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

(при температурі +20°С і відносній вологості повітря 60%)

Витрата води, приблизно: 5,0 л/25 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової 
суміші, не менше: 

60 хв.

Границя міцності на стиск 
(через 28 діб), не менше: 

7 МПа

Рекомендована товщина 
шару:

2-30 мм

Витрата клейової суміші, при-
близно:

~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм

Вихід: ~17 м² з мішка 25 кг

 Водо-та морозостійка
 Стійка до помірних механічних навантажень
 Зручна у використанні
 Екологічно безпечна

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш Baumit Preciso
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Використовувати лише свіжоприготовану розчинову суміш.
При  багатошаровому  нанесенні  виконати  багатонаправляючі  надрізи  на  свіжонане-
сеній поверхні, для збільшення адгезії (зчеплення) подальших шарів.
Не допускається додавання води на затверділу розчинову суміш з метою збільшення 
часу використання.
Облицювання поверхонь плиткою через 48 годин.
Після нанесення розчинової суміші не піддавати покриття механічній і термічній дії про-
тягом 24 годин.
При виконанні облицювальних робіт дотримуватися вимог ДБН В.2.6-22: 2001, а також 
технологічних карт «Baumit».

Baumit Grund
Бауміт Ґрунд

 Високоякісна, без розчинників, готова до використання, глибокопроникна, водополімерна 
ґрунтувальна суміш

 Колір ґрунтовки — світло-блакитний. Колір після висихання — прозорий
 Підвищує адгезійні властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює поглинаючу здатність 

основи 
 Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Ґрунтовка Baumit Grund призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ (га-
зобетонні блоки, керамічні блоки та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатур-
ні та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо) під подальше нанесення (цементних, 
вапняних, гіпсових) стартових штукатурних покриттів, підлогових стяжок та нівелір-про-
шарків, ремонтних і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв тощо. 
Застосовується ззовні і всередині будівель.
Baumit Grund непридатна для нанесення на непоглинаючі основи та не застосовується 
під фінішне оздоблення.
Ґрунтовка Baumit Grund виробляться світло-блакитного кольору, але після висихання, 
шар ґрунтовки на основі — прозорий.
Для непоглинаючих основ використовувати Baumit SuperPrimer або Baumit Spritz за-
лежно від умов виконання робіт.

Ґрунтовка глибокопроникна Baumit Grund

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості адгезійної ґрунтувальної суміші Baumit Grund 
відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі 
модифіковані» групи ЗК (закріплююча).
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/39047 від 
01.09.2015
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 ºС і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: Водна емульсія синтетичних полімерів з модифікацій-
ними добавками, без розчинників

Колір: однорідна рідина світло-блакитного кольору
Щільність: ~1,0 кг/дм³
PH - значення: ~8,0-9,0 при 20 ºC
Час повного висихання: -  на поглинаючих сухих основах: ~15 хвилин;   

-  на поглинаючих вологих основах: >12 годин
Фізичний стан: рідина
Стійкість плівки до статичної дії 
води при температурі 20±2 °С:

не менше 24 годин

Паропроникність: не менше 0,07 мг/(м×год.×Па)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище 80%

Витрати: ~0,15 л/м²
Вихід: ~67 м² з каністри 10 л (при нанесенні в 1 шар)

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.
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Підготовка

Пакування

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною нести на-
вантаження. Поверхню очистити від забруднень (олійні та жирові плями, змащувальні 
матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття, висоли 
тощо), які можуть знижувати проникність ґрунтовки Baumit Grund в основу. Неміцні ділян-
ки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути. Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Монтажні щілини, шви мурування, отвори, вибоїни та тріщини необхідно заробити відпо-
відним матеріалом (наприклад, штукатурною сумішшю Baumit MPA 35).

Пластикова каністра 10 л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л.

Виконання робіт

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Перед застосуванням ґрунтовку Baumit Grund ретельно збовтати.
Не додавати в ґрунтовку Baumit Grund жодних інших речовин!

За допомогою малярної щітки або валика рівномірно нанести на підготовлену основу 
ґрунтовку Baumit Grund. Наносити в один або два шари залежно від поглинаючої здатно-
сті основи. Уникати надмірного зволоження.
Через 15 хвилин продовжити виконання робіт (при умові міцних затверділих поглинаю-
чих основ із вологістю не вище ніж 4%).
Залежно від основи, витримати технологічну перерву не менше 8-12 годин (при темпе-
ратурі +20 °C і відносної вологості повітря 60%). Перед подальшим виконанням робіт 
заґрунтована поверхня має бути повністю сухою і не клейкою.
Робочі інструменти одразу після застосування промити водою.

При виконанні робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, технологічних карт 
Baumit.
Закривати поверхні, що контактують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кера-
міку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою.
Не слід застосовувати ґрунтовку Baumit Grund для обробки основ, що сильно порошать 
і кришаться. Не призначена для застосування по металу і штучних матеріалах, таких як 
пластик.
Вологі основи (вологість вище 4%) або конструкції, які знаходяться в зоні утворення кон-
денсату, не рекомендується ґрунтувати або штукатурити.
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і на протязі 12 годин після 
нанесення має бути в межах від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря має бути 
не більшою за 80%.

Baumit SuperPrimer
Бауміт СуперПраймер

 Високоякісна, високоадгезійна, однокомпонентна, швидкотвердіюча, висока покривна 
здатність

 Вміщує кварцовий заповнювач — після затвердіння створює шорсткувату поверхню, що 
забезпечує високу адгезію подальших шарів

 Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних покриттів і клеїв Baumit до непоглинаючих і 
щільних та гладких основ; придатна для підлог з підігрівом; для облицювання «плитки по плитці»

 Для створення адгезійного шару при ремонті старих основ під подальше нанесення 
вапняних, вапняно-цементних, гіпсових штукатурок

 Застосовується всередині і ззовні будівель
 Однокомпонентна і без органічних розчинників — зручна у застосуванні та екологічно 

безпечна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Високоадгезійна ґрунтовка Baumit SuperPrimer із високим вмістом кварцового піску, 
після висихання створює шорсткувату поверхню на основі і призначена для обробки 
щільних, гладких, непоглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, самовирівню-
вальних і шпаклювальних прошарків, ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, 
плиткових клеїв, стяжкок, тощо.
Ґрунтовка Baumit SuperPrimer після розведення водою в пропорції 1:1 може бути засто-
сована для ґрунтування поглинаючих основ.
Ґрунтовка Baumit SuperPrimer застосовується всередині будівель і ззовні при відновлен-
ні існуючих покриттів по таких основах:
-  конструкції із лицьової щільної цегли, бетону;
-  при облицюванні існуючих плиткових покриттів, наприклад, настил з керамічних пли-

ток, клінкеру, мозаїчної плитки, штучних каменів;
-  стартові штукатурні покриття на основі цементних, вапняних, цементно-вапняних, 

гіпсових і вапняно-гіпсових в'яжучих;
-  перед укладанням вирівнюваних підлогових прошарків по цементним, ангідритовим 

або асфальтобетонним стяжкам.
На основах, що піддаються впливу вологи, ґрунтовку Baumit SuperPrimer застосовувати 
разом з гідроізоляційною системою Baumit.

Ґрунтовка кварцева адгезійна Baumit SuperPrimer для непоглинаючих і 
щільних основ

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості ґрунтувальної суміші Baumit SuperPrimer від-
повідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі моди-
фіковані» групи АД.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/12047 від 
25.03.2015.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: водна емульсія синтетичних полімерів з модифіка-
ційними добавками та лугостійкими мінеральними 
заповнювачами 

Колір: жовтий
Температура застосування: від +5 ºC до +25 ºC, вологість повітря не вище ніж 

80%
Густина: ~1,5 кг/дм³
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Підготовка

Пакування

Термін зберігання

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від забруд-
нень та речовин, які можуть знижувати адгезію наступних шарів оздоблення до осно-
ви (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні 
мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, 
видалити.
Перед нанесенням ґрунтовки слід випробувати основу на поглинаючу здатність.

Пластикове відро 5 кг, 1 піддон = 84 відра = 420 кг.

В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній 
непошкодженій герметично закритій упаковці — не більше 12 місяців від дати виробни-
цтва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Виконання робіт

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Грунтовка Baumit SuperPrimer готова до використання. Перед використанням ретельно 
перемішайте міксером або дрилем зі спеціальною насадкою. (Обов’язково розмішайте 
осаджений кварцовий пісок!) Не змішуйте з іншими матеріалами. Нанесіть рівномірно 
на всю поверхню, при допомозі валика, малярної щітки (макловиці). Наступне покриття 
можна наносити лише тоді, коли Baumit SuperPrimer висохне і більше не липне, як пра-
вило, приблизно через 30 хвилин. При низьких температурах і високій вологості повітря 
процес висихання подовжується! 
Штукатурення бетонних поверхонь вапняними або вапняно-цементними штукатур-
ками, повинно відбутися протягом 48 годин! Якщо штукатурення не відбувається про-
тягом цього часового проміжку, слід додатково нанести клейову суміш, наприклад,  
Baumit StarContact / ProContact зубчатим шпателем горизонтально. Штукатурка нано-
ситься після технологічної перерви (приблизно 2–3 години)
Примітка щодо використання на металевих основах: 
Використання як контактного шару на металевих поверхнях (оцинкована сталь, нержа-
віюча сталь, алюміній) є можливим лише на невеликих площах, враховуючи наступні 
вимоги: металеві поверхні обов’язково  повинні бути очищені та знежирені. Виключено 
використання на великих площах.

Інструменти одразу після застосування промити водою.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
та відносній вологості повітря не більше 75%. Усі наведені в технічному листі показники 
якості та рекомендації мають силу при температурі навколишнього середовища +20 °С 
та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах можлива зміна часу висихання ґрун-
товки.
Ґрунтовку Baumit SuperPrimer не використовувати для очищення поверхонь, ґрунтуван-
ня свіжо-поштукатурених вапняних основ, пластмас, а також покриттів пофарбованих 
клейовими фарбами.
Не слід застосовувати ґрунтовку Baumit SuperPrimer для обробки пухких основ та основ, 
що обсипаються. Не призначена для застосування по металу і штучних матеріалах, таких 
як пластик.

ЛОС (VOC): <60 μg/m³ EMICODE EC 1PLUS
PH-значення: ~8,5
Час повного висихання: ~1 години
Фізичний стан: рідина із мінеральним заповнювачем
Паропроникність: не менше 0,04 мг/(м×год.×Па)
Витрата: ~0,3 кг/м² при нанесенні в 1 шар
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (при нанесенні в 1 шар)

Baumit Protect A1
Бауміт Протект А1

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт
 Безшовна
 Можливість нанесення на вологу основу
 Висока адгезія до мінеральних основ

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Термін зберігання

Пакування

Призначена для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених основ під наступне 
покриття облицювальними матеріалами. Для гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цо-
кольних поверхів, житлових і адміністративних будівель. Використовується в резервуарах 
з питною водою в якості гідроізоляції під облицювання.
Застосовується ззовні і всередині будівель.

Однокомпонентна, водо- і морозостійка, паропроникна гідроізоляційна суміш Baumit 
Protect A1 на основі цементу для улаштування безшовної гідроізоляції недеформівних 
основ. Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.

Відповідність матеріалу:
Технічні характеристики і показники якості гідроізоляційної суміші Baumit Protect A1 від-
повідають та перевищують вимоги EN 1504-2:2004.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/49518 від 
07.06.2013.

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і 
полімерними модифікуючими

Колір: сірий
Змішування з водою:  ~0,24 л води на 1 кг сухої суміші   

5,5-6,5 л води на 25 кг сухої суміші
Час застосування розчинової 
суміші:

1 година

Укладання облицювального 
матеріалу, через:

72 години

Міцність зчеплення з основою, 
не менше:

1,0 МПа

Водонепроникність, не менше: 0,05 МПа
Паропроникність, не менше: 0,03 мг/м×год×Па
Границя міцності на стиск, не 
менше:

12 МПа

Морозостійкість, не менше: 75 циклів
Товщина гідроізоляційного 
шару:

2-5 мм

Температура повітря і основи 
при нанесенні:

від +5 ºС до +30 ºС

Витрата: ~3–4 кг/м² (при нанесенні у 2 шари щіткою маклови-
цею)

Вихід: ~8 м² з мішка 25 кг

Однокомпонентна гідроізоляційна полімерцементна суміш Baumit Protect A1



262 263

Техничний опис продуктуТехничний опис продукту

Спосіб 
застосування

Змішування з водою: 25 кг сухої суміші Baumit Protect А1 засипати в ємність до 5,5-6,5 
літрів чистої води (в залежності від потрібної консистенції), перемішати за допомогою бу-
дівельного міксера протягом 3 хв. до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 
5 хв. і повторно перемішати.
Приготовлену розчинову суміш не перемішувати і не додавати інші матеріали. 
Нанесення:
За допомогою щітки макловиці або металевого зубчастого шпателю нанести на попе-
редньо підготовлену основу шар гідроізоляційного розчину товщиною приблизно 1 мм.
Всі вертикальні і горизонтальні, зовнішні і внутрішні шви стін і підлог необхідно армувати 
лугостійкою гідроізоляційною стрічкою Baumit Strap: занурити стрічку в гідроізоляцій-
ну розчинову суміш і загладити для отримання рівної поверхні гідроізоляції. Другий шар 
суміші наносити перпендикулярно до попереднього методом «свіжим по свіжому» після 
набору першим шаром достатньої міцності, але до його висихання. Якщо нанесення 
другого шару методом «свіжим по свіжому» неможливе – поверхню перед нанесенням 
ретельно зволожити. Нанесену гідроізоляцію Baumit Protect А1 захищати від швидкого 
висихання. Місця виходу трубопроводу або інших елементів необхідно герметизувати 
ущільнювальними манжетами.
Приготовлену гідроізоляційну суміш використовувати протягом 1 години.
Не додавати воду в приготовлену гідроізоляційну розчинову суміш з метою збільшення 
часу використання.
Після нанесення гідроізоляційної суміші Baumit Protect А1 не піддавати покриття 
механічному і термічному впливу протягом 8 годин.
Фінішне захисне покриття наносити лише після повного затвердіння матеріалу і 
не раніше ніж через 72 години.
Інструмент помити водою відразу після завершення робіт.
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, 
а також вимог технологічних карт Baumit.

Baumit Protect 2K
Бауміт Протект 2K

 Еластична
 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Морозостійка
 Безшовна
 Можливість нанесення на вологу основу
 Висока адгезія до мінеральних основ

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Призначена для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукату-
рених і цегляних основ (басейни, резервуари, підземні частини будівель, тераси, балко-
ни, санвузли тощо), що зазнають деформацій в процесі експлуатації. Використовується 
в резервуарах з питною водою в якості гідроізоляції під облицювання.
Застосовується зовні і всередині будівель.

Двокомпонентна, еластична, водо- і морозостійка, паропроникна гідроізоляційна су-
міш Baumit Protect 2K на основі цементу та полімерної дисперсії. Використовується 
для улаштування безшовної гідроізоляції зовні та всередині приміщень. Зручна у засто-
суванні, екологічно безпечна.

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості гідроізоляційної суміші Baumit Protect 2К відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 група ГІ2 та EN 1504-2:2004 клас А3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/14576 від 
02.04.2018.

Склад: - компонент А — суміш цементу з мінеральними за-
повнювачами і полімерними модифікаторами
- компонент В — водна полімерна дисперсія

Колір: - компонент А — сірий
- компонент В — білий

Пропорції змішування компо-
нентів:

 3,5:1 за масою 
(17,5 кг компонента А на 5 кг компонента В)

Термін придатності розчинової 
суміші, не менше:

120 хвилин

Укладання облицювального 
матеріалу, через:

72 години

Адгезія до основи, не менше: 0,5 МПа
Водонепроникність, не менше: 0,2 МПа
Еластичність при згині, не 
більше:

 20 мм

Морозостійкість, не менше: 75 циклів
Витрата сухої суміші: ~3–4 кг/м² 

(при двошаровому нанесенні щіткою макловицею)
Товщина гідроізоляційного 
шару:

2–5 мм

Температура повітря і основи 
при нанесенні:

від +5 оС до +30 оС

Вихід: ~6 м² з комплекту 22,5 кг

Двокомпонентна еластична гідроізоляційна суміш Baumit Protect 2К

Підготовка Основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною нести навантаження, 
очищеною від пилу, бруду, жирів, мастил, залишків старої фарби і відповідати вимогам 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщи-
ни відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. 
Основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною нести навантаження, 
очищеною від пилу, бруду, жирів, мастил, залишків старої фарби і відповідати вимогам 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщи-
ни відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. 
Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом і обробити сумі-
шшю Baumit FungoFluid.
Придатна для нанесення на:
бетон, газобетон, цементні і гіпсові штукатурки, керамічну цеглу, ангідритові підлоги і т.п.;
Поверхні вологих приміщень: балкони, тераси, цокольні ділянки, резервуарів з водою, і 
т.п.
Непридатна для нанесення на:
дерев’яні, металеві, полімерні основи, а також мінеральні основи до моменту завершен-
ня процесів твердіння або такі що містять надмірну кількість вологи.
Підготовка основи:
обробити поверхню глибокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund. Уникати утворення 
калюж. Витримати технологічну перерву – не менше 15 хвилин перед нанесенням гід-
роізоляції.
Рекомендований інструмент: кельма, щітка макловиця, металевий зубчастий шпатель, 
міксер будівельний, чиста ємність

Виконання робіт
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Підготовка

Спосіб 
застосування

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Основа повинна бути сухою, незамерзлою, міцною, здатною нести навантаження, 
очищеною від пилу, бруду, жирів, мастил, залишків старої фарби і відповідати вимогам 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщи-
ни відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошкоджені мікро-
організмами, очистити механічним способом і обробити сумішшю Baumit FungoFluid.
Придатна для нанесення на:
- бетон, газобетон, цементні штукатурки, керамічну цеглу, ангідритові підлоги і т.ін.;
- поверхні вологих приміщень: балкони, тераси, басейни, цокольні ділянки, резервуарів 

з водою, і т.ін.
Непридатна для нанесення на:
дерев'яні, металеві, полімерні основи, а також мінеральні основи до моменту завершен-
ня процесів твердіння або такі що містять надмірну кількість вологи.
Підготовка основи:
обробити поверхню глибокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund. Уникати утворення 
калюж. Витримати технологічну перерву – не менше 15 хвилин перед нанесенням гід-
роізоляції.
Рекомендований інструмент: кельма, щітка макловиця, металевий зубчастий шпатель, 
міксер будівельний, чиста ємність

Змішування компонентів: у чисту ємність налити компонент В з розрахунку 0,29 л на 1 
кг сухої суміші   (5 л на 17,5 кг), поступово додати компонент А і перемішати міксером 
на низьких оборотах протягом 3 хв. до утворення однорідної маси без грудок. Витримати 
5 хв. і повторно перемішати.
У приготовлену розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали!
Нанесення:
За допомогою щітки макловиці або металевого зубчастого шпателю нанести на попе-
редньо підготовлену основу шар гідроізоляційного розчину товщиною приблизно 1 мм.
Всі вертикальні і горизонтальні, зовнішні і внутрішні шви стін і підлог необхідно армувати 
лугостійкою гідроізоляційною стрічкою Baumit Strap: занурити стрічку в гідроізоляцій-
ну розчинову суміш і загладити для отримання рівної поверхні гідроізоляції. Другий шар 
суміші наносити перпендикулярно до попереднього методом «свіжим по свіжому» після 
набору першим шаром достатньої міцності, але до його висихання. Якщо нанесення 
другого шару методом «свіжим по свіжому» неможливе – поверхню перед нанесенням 
ретельно зволожити. Нанесену гідроізоляцію Baumit Protect 2K захищати від швидкого 
висихання. Місця виходу трубопроводу або інших елементів необхідно герметизувати 
ущільнювальними манжетами.
Приготовлену гідроізоляційну суміш використовувати протягом 120 хвилин.
Не додавати воду в приготовлену гідроізоляційну розчинову суміш з метою збільшення 
часу використання.
Після нанесення гідроізоляційної суміші Baumit Protect 2K не піддавати покриття 
механічному і термічному впливу протягом 8 годин.
Фінішне захисне покриття наносити лише після повного затвердіння матеріалу і 
не раніше ніж через 72 години.

Інструмент помити водою відразу після завершення робіт. 
При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог діючих норм і правил, 
а також вимог технологічних карт Baumit.

Виконання робіт

Пакування Компонент А — мішок 17,5 кг, 1 піддон = 48 мішків = 864 кг.
Компонент В — каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг.

Термін зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не біль-
ше 12 місяців від дати виробництва. Транспортування допускається при температурі 
не нижче +5 °С. 
Захищати від морозів і прямих сонячних променів або високих температур.

Baumit Strap
Бауміт Страп

 Армована, еластична, гідроізоляційна, хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
 Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з гідроізоляційним розчином
 Сприймає деформаційні навантаження
 Довговічна

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Гідроізоляційна стрічка Baumit Strap призначена для герметизації вертикальних і гори-
зонтальних зовнішніх і внутрішніх кутових примикань стін та підлог, а також для гермети-
зації деформаційних швів та місць примикання конструкцій.
Гідроізоляційна стрічка Baumit Strap застосовується під плиткове покриття в гідроізоля-
ційному шарі для забезпечення стабільної герметизації кутових примикань санвузлів, 
балконів, терас тощо.

Гідроізоляційна стрічка Baumit Strap

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості гідроізоляційної стрічки Baumit Strap відпові-
дають та перевищують вимоги EN DIN 527-3 та EN-1928.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/18843 від 
02.06.2016.

Склад: матеріал ущільнення: поліпропілен-флізелінова стрічка  
вкрита з обох сторін стійким до старіння і гнучким 
термопластичним еластомерним покриттям.  
Армувальний матеріал: з бічних сторін виступають дві 
поліефірні смужки

Колір: сірий (інші кольори за запитом)
Вага: 36,8 г/м
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Ширина еластичної зони все-
редині стрічки:

35 мм

Довжина рулону стрічки: 50 м (інша довжина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Температура експлуатації: від -5 °C до +90 °C
Максимальний тиск: 2,1 бар
Зусилля при поперечному роз-
тягуванні згідно EN DIN 527-3, 
max:

11,1 Н / 15 мм

Зусилля при повздовжньому 
розтягуванні згідно EN DIN 
527-3, max:

134,5 Н / 15 мм

Подовження поперек розриву, 
згідно EN DIN 527-3:

85,9%

Розтягуюче подовження при 
розриві:

31,6%

Зусилля при поперечному 
розтягуванні на 25% по EN 
DIN 527-3:

0,54 Н/мм

Зусилля при поперечному 
розтягуванні на 50% по EN 
DIN 527-3:

0,64 Н/мм
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Герметичність (при 1,5 бар) 
згідно EN-1928:

> 1,5 бар

Хімічна стійкість:
Стійкість через 7 днів зберіган-
ня при кімнатній температурі у 
наступних хімічних речовинах:

+: стійкий
0: ослаблений
-: не стійкий

соляна кислота 3%: +
сірчана кислота 35%: +
лимонна кислота 100 г/л: +
молочна кислота 5%: +
сода каустична 5%: +
сода каустична 20%: +/+
гіпохлорит натрію 0,3 г/л: +
морська вода - 20 г/л мор-
ської солі:

+

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Приготування

В сухому місці на дерев’яних піддонах, в заводській упаковці строк зберігання необме-
жений.

Рулон (довжина 50 м, ширина 120 мм / 70 мм), 1 піддон = 250 рулонів = 460 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, недеформівною, здатною нести на-
вантаження:

За допомогою зубчатої терки або, при обмазувальному методі, щітки нанести 
на попередньо поґрунтовані конструкції шар гідроізоляційної розчинової суміші  
Baumit Protect 2K або Baumit Protect А1. Наклеїти гідроізоляційну стрічку Baumit Strap 
та нанести другий шар гідроізоляційної суміші і загладити до отримання рівної поверхні.
Місця виходу трубопроводів або інших елементів необхідно герметизувати ущільнюючи-
ми манжетами.

Після нанесення, гідроізоляційне покриття Baumit не піддавати механічним і термічним 
впливам на протязі регламентованого часу вказаного у відповідних технічних інструкціях 
до гідроізоляційних сумішей.

Матеріал готовий до безпосереднього прокладання в гідроізоляційному шарі.

Виконання робіт

Baumit PremiumFuge
Бауміт ПреміумФуге

 24 кольори
 Колір стійкий до вигорання
 Розчин затирки високоміцний, водостійкий, морозостійкий, еластичний,  

з водо- і брудовідштовхувальним ефектом

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Еластична затирка Baumit PremiumFuge призначена для заповнення міжплиткових швів 
шириною від 1 до 8 мм, для всіх видів облицювання, зокрема для плиток з граніту, ке-
рамограніту, мозаїки, керамічної плитки, природного і штучного каменю несхильного 
до зміни кольору тощо. Застосовується в душових приміщеннях, на балконах, терасах, 
підлогах з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих покрівлях, фасадах та інших 
конструкціях житлових і адміністративних будівель. Застосовується ззовні і всередині бу-
дівель.
Особливості матеріалу
Розчин Baumit PremiumFuge мінеральний, дрібнозернистий, водо- і морозостійкий, гід-
рофобний,  еластичний, стійкий до стирання, має високий ступінь лужності і попереджує 
утворення цвілевих грибків; колір стійкий до вигорання, екологічно безпечний придат-
ний до контакту з харчовими продуктами; широкий спектр застосування.
Непридатна для використання
У басейнах, ємностях для зберігання води, приміщенях з хімічним впливом. На дерев’я-
них, металевих і полімерних основах.

Еластична затирка Baumit PremiumFuge для заповнення міжплиткових 
швів шириною від 1 до 8 мм в облицюванні

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit PremiumFuge для затирання 
міжплиткових швів, відповідають і перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші 
будівельні сухі модифіковані» групи Ц.1.РШ3 і класу CG2 згідно європейських норм EN 
13888:2004.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.2017.

Склад: суміш на основі білого цементу, вапнякової муки, мі-
неральних заповнювачів, полімерних модифікаторів і 
пігментів

Колір: 24 кольори колекції Baumit
Змішування з водою: 0,24 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,2 мм  

(вимоги ДСТУ — не більше 0,4 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 60 хвилин  
(вимоги ДСТУ — не менше 60 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

~9 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 3,0 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

~20,0 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 10 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

~6,4 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 3,0 МПа)

Стиранність, г/см²: не більше 0,7 г/см²  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,7 г/см²)
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Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після замочування у 
воді:

не менше 0,5 МПа  
(вимоги ДСТУ — не менше 0,5 МПа)

Морозостійкість: не менше 75 циклів 
(вимоги ДСТУ — не менше 50 циклів)

Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,2 кг/м² за 24 години 
(вимоги ДСТУ — не більше 0,2 кг/м² за 24 години)

Усадка розчинової суміші: не більше 1,5 мм/м  
(вимоги ДСТУ — не більше 1,5 мм/м)

Час можливого технологічного 
пересування:

через 24–48 годин

Тріщиностійкість: Відповідає ДСТУ — відсутність тріщин на шарі товщи-
ною до 8 мм включно

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата: ~0,5–0,9 кг/м² 
(залежить від розміру плитки та ширини шва)

Вихід: ~4 м² з відра 2 кг

Термін зберігання

Пакування

Підготовка

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

В сухих умовах на дерев’яних піддонах в заводських непошкоджених упаковках —  
36 місяців від дати виробництва.

Пластикове відро 2 кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг.

Розшивання міжплиткових швів рекомендується виконувати не раніше ніж через  
24–48 годин для підлог і не раніше ніж через 12 годин для стін після завершення робіт 
з облицювання.
Шви повинні бути сухими, незамерзлими, міцними, очищеними від пилу, бруду, олій, жи-
рів, мастил, залишків клейової суміші.
Безпосередньо перед затиранням міжплиткових швів, видалити роздільники швів (хрести-
ки), поверхню облицювання очистити сухою і чистою ганчіркою від пилу і забруднень.

Суху суміш Baumit PremiumFuge засипати в ємність з чистою прохолодною (від +15 °С 
до +20 °С) водою з розрахунку 0,24 л води на 1 кг сухої суміші і перемішати за допо-
могою будівельного міксера або дрилю зі спеціальною насадкою протягом 3-х хвилин 
до утворення однорідної маси без грудок. Витримати технологічну перерву 5 хвилин і 
повторно перемішати.
Розчинову суміш використати протягом 60 хвилин з моменту приготування.

В діагональному напрямку до швів при допомозі гумової терки або шпателю нанести 
на облицювальну поверхню розчинову суміш рівномірно з надлишком заповнити шви. 
Приблизно через 15 хвилин необхідно видалити надлишок розчинової суміші і промити 
поверхню губкою з постійним ополіскуванням її у чистій воді. Не поливати водою свіжо-
затерті шви. Наліт з поверхні облицювання видалити сухою ганчіркою.
Протягом 24-х годин після завершення робіт по заповненню швів облицювальну 
поверхню не піддавати механічним навантаженням.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, матеріалу та поверхні основи 
від +5 °С до +30 °С.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при темпе-
ратурі навколишнього середовища +20 ºС та відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.
Після закінчення терміну придатності розчинової суміші, затужавілий матеріал не розмі-
шувати і повторно не використовувати.
Інструменти і ємності відразу після роботи промити водою.
Для високоякісного заповнення швів плиткового облицювання підлог і стін реко-
мендуються наступні робочі інструменти і матеріали:
 суміш для шпарування швів Baumit PremiumFuge відповідного кольору;
 дриль-міксер низькооборотний для змішування в’язких будівельних розчинів;
 насадка міксерна;
 відро плиточника с валиками для віджиму губки;
 шпатель з рівним лезом з нержавіючої сталі;
 кельма з нержавіючої сталі;
 гумовий шпатель/терка;
 гладилка для розшивки швів (розшивка);
 губка або терка з поролоновою губкою;
 герметик Baumit Silikon відповідного кольору.
Допоміжні матеріали та інструменти:
 гумові рукавиці;
 захисні маски (респіратори), наприклад, одноразового використання;
 захисні окуляри.

Виконання робіт
NATURAL

LINE

VINTAGE
LINE

COUNTRY
LINE

URBAN
LINE

white / 
білий

bermuda / 
бермуда

rubin / 
рубіновий

grey / 
сірий

jasmin / 
жасмин

ice blue / 
льодяний синій

dark brown / 
темно-коричневий

silk grey / 
сірий шовк

bahama / 
багама

lavender / 
лавандовий

brown / 
коричневий

cement grey / 
сірий цемент

manhattan / 
манхеттен

spring rose / 
весняна роза

light brown / 
світло-коричневий

taupe / 
сіро-брунатний

pale olive / 
блідо-оливковий

antique pink / 
античний рожевий

miel / 
медовий

anthracite / 
антрацит

irish sand / 
ірландський пісок

terracotta / 
теракотовий

camel / 
кемел

carbon / 
карбон

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками 
кольорів та доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. 
Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.
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Baumit Silikon
Бауміт Силікон

 Довготривало еластичний
 Стійкий до ультрафіолетового випромінювання 
 Стійкий до впливу грибків та плісняви

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Зберігання

Упаковка

Основа

Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Для заповнення зовнішніх/внутрішніх кутів плиткових 
облицювань, що піддаються підвищеному термічному та механічному впливу; для підлог 
з підігрівом; для заповнення швів на терасах та балконах житлових та адміністративних 
будівель; для герметизації місць примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, біде, тощо).

Однокомпонентний силіконовий герметик Baumit Silikon

Відповідність матеріалу
Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-158.
Технічні характеристики дійсні за температури +20 °С і відносної вологості повітря 60%.

В сухому місці на дерев´яних піддонах, в оригінальній заводській упаковці — 18 місяців.

Туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб, 1 піддон = 78 коробок = 936 туб.

Придатний: для герметизації різноманітних видів плиткових облицювань; на терасах та 
балконах житлових та адміністративних будівель; для підлог з підігрівом; для герметизації 
місць примикання плиткового облицювання до сантехнічного обладнання.
При облицюванні великоформатними плитками витримати технологічну перерву до пов-
ного випаровування води з клейової суміші.

Непридатний: для дерева; в басейнах, ємкостях для зберігання води; приміщеннях, що  
піддаються впливу хімікалій; для бетонів до закінчення терміну повного твердіння.

Підготовка: основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести наванта-
ження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби. Для за-
безпечення рівних країв: проклеїти малярною стрічкою вздовж шва, та відразу по закін-
ченню робіт її видалити.
 

Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл

Витрата: ~310 мл/погонний метр
Рекомендована температура 
застосування:

≥ +15 °С

Час утворення поверхневої 
плівки:

~15 хвилин

Час повного тверднення: ~24 годин
Компенсація деформацій: ~20%
Термостійкість: від –40 °С до +200 °С
Температура повітря та осно-
ви:

від +5 °С до + 35 °С

Колір: 25 кольорів колекції Baumit
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Матерiали для 
улаштування підлог

Спосіб 
застосування

Герметизація: зрізати на тубі над різьбою кінець конуса. Аплікатор зрізати під кутом, під-
ганяючи під розмір шва. Накрутити аплікатор на тубу і встановити в спеціальний пістолет. 
Рівномірно заповнити весь шов силіконом. 
Відформувати силікон за допомогою шаблона, змоченого (напр. у мильному розчині). 
Малярну стрічку видалити відразу по завершенню робіт.
Після завершення робіт по герметизації швів не піддавати поверхню механічному 
та термічному навантаженню протягом 24 годин.

NATURAL
LINE

VINTAGE
LINE

COUNTRY
LINE

URBAN
LINE

white / 
білий

bermuda / 
бермуда

rubin / 
рубіновий

grey / 
сірий

jasmin / 
жасмин

ice blue / 
льодяний синій

dark brown / 
темно-коричневий

silk grey / 
сірий шовк

bahama / 
багама

lavender / 
лавандовий

brown / 
коричневий

cement grey / 
сірий цемент

manhattan / 
манхеттен

spring rose / 
весняна роза

light brown / 
світло-коричневий

taupe / 
сіро-брунатний

pale olive / 
блідо-оливковий

antique pink / 
античний рожевий

miel / 
медовий

anthracite / 
антрацит

irish sand / 
ірландський пісок

terracotta / 
теракотовий

camel / 
кемел

carbon / 
карбон

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками 
кольорів та доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. 
Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.
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Baumit Nivello Quattro
Бауміт Нівелло Кватро

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень і не піддається процесам усадки — відсутній 
ризик тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — придатність до технологічного переміщення через 2-3 години
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Придатна для ручного і механізованого нанесення, розчинова суміш не розшаровується  

та легко подається по шлангу від розчинозмішувачів
 Придатна для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, 

ПВХ-покриттів, а також для «теплих підлог»
 Створює гладку поверхню
 Придатна для стільців на роликах від товщини 3 мм
 Призначена для експлуатації всередині будівель в сухих умовах
 Можливість нанесення в два шари
 Екологічно-безпечна

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Quattro призначена для улаштування само-
вирівнюваних прошарків з гладкою поверхнею між несучою мінеральною основою і 
підлоговим покриттям.
Призначена для вирівнювання гіпсових, цементних, асфальтових, магнезитових підлого-
вих стяжок, як нових, так і існуючих, під подальше укладання керамічної плитки, ламінату, 
килимових покриттів (ковролін), ПВХ-покриттів, лінолеуму, тощо, а також для застосуван-
ня в системі теплих підлог, зокрема для заливання матів електричного підігріву. Застосо-
вувати лише всередині будівель і в сухих умовах.
 Не призначена для нанесення на дерев’яні, металеві і пластикові основи.
 Не призначена для безпосереднього заливання труб водяного підігріву підлог.
 Не придатна для улаштування основи під приклейку штучного паркету з масиву на по-

лімерні клеї.
 Не призначена для улаштування основи під епоксидні та поліуретанові покриття.
 Не може застосовуватись в якості фінішного підлогового покриття.
 Не призначена для покриттів під рух автотранспортних засобів.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Quattro, міцністю на стиск не менше ніж  
25 МПа, товщина прошарку 1-20 мм.
Високомодифікована, самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального  
гіпсового в’яжучого з полімерними добавками для вирівнювання і підготовки підлог під 
подальше укладання фінішних підлогових покриттів. Для ручного і механізованого нане-
сення.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Quattro

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Nivello Quattro 
для улаштування підлогових нівелір-прошарків, відповідають і перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи С.2.ПР2.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/739 від 
19.01.2016.

Склад: суміш на основі спеціального гіпсового в'яжучого з 
мінеральними заповнювачами і полімерними модифі-
куючими добавками

Колір: світло-бежевий
Змішування з водою: ~6,0 л води на 25 кг сухої суміші
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Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм 
(відповідає нормативним вимогам)

Розтічність розчинової суміші: ~30 см  
(вимоги норм — не менше 20 см)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 40 хвилин 
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

не менше 8 МПа 
(вимоги норм — не менше 5 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 25 МПа 
(вимоги норм — не менше 20 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 9 МПа 
(вимоги норм — не менше 4 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 1,5 МПа 
(вимоги норм — не менше 1,0 МПа)

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

20 мм

Мінімальна товщина шару: 1 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,1 мм/м 

(вимоги норм — не більше 2,0 мм/м)
Час можливого технологічного 
пересування:

через 2-3 години

Укладання наступних покрит-
тів:

Шліфування покриття — через 24 години. 
Укладання наступних покриттів (* див. розділ виконан-
ня робіт) не раніше ніж:
- через 24 години — при товщині 3 мм 
- через 36 годин — при товщині 5 мм (плюс додаткові 

24 години на кожний додатковий 1 мм товщини 
шару)

PH-значення: ~9
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~16,5 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)

Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 9 місяців від дати ви-
робництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С.
Після укладання розчинової суміші уникати впливу на неї прямих сонячних променів 
і протягів; забезпечувати вентиляцію приміщень, особливо впродовж перших двох діб.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при тем-
пературі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. 6,0 л чистої прохолодної (від +15 °C до +20 °C) води на 25 кг 
сухої суміші. Передозування води призводить до розшаровування суміші і знижує 
механічну міцність розчину. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні 
ручним будівельним міксером, або дрилем із спеціальною насадкою, або у змішувачі 
примусової дії. Перемішувати 3 хвилини, доводячи розчинову суміш до однорідної маси 
без грудок.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Готову розчинову суміш використати протягом 40 хвилин з моменту приготування.

Роботи в приміщенні починати з найбільш віддаленого кута по відношенню до входу.
Готову розчинову суміш Baumit Nivello Quattro вилити на підготовлену основу і відразу 
розподілити її, використовуючи для цього раклю або зубчастий / звичайний шпатель.
Після нанесення й розподілу суміші Baumit Nivello Quattro, слід провести деаерацію 
розчинової суміші для вилучення повітряних бульбашок. Для цього слід прокатати роз-
поділену самовирівнювальну суміш голчастим валиком три-чотири рази. При товщині 
нівелір-прошарку менше 5 мм рекомендується обирати валик з найбільш тонкими і го-
стрими (незакругленими) голками.
Час використання розчинової суміші не більше 40 хвилин.
При великих обсягах робіт для укладання розчинової суміші рекомендується застосову-
вати штукатурні станції з домішувачем (наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA 
або іншу аналогічну станцію).
При нормальних умовах навколишнього середовища (температура повітря +20 °С та 
відносна вологість 60%) технологічне пересування по поверхні укладеного розчину доз-
воляється через 2-3 години.
При необхідності улаштування покриття  Baumit Nivello Quattro товщиною понад 20 мм, 
виконується «багатошарове нанесення» одним із нижчезазначених способів:
 «мокрий по мокрому» - шари наносяться один за одним з технологічною перервою  

2-3 години;
 після тривалих перерв між нанесеннями необхідно по остаточно-затверділому нижче-

лежачому прошарку Baumit Nivello Quattro влаштувати контактний шар шляхом нане-
сення адгезійної ґрунтовки Baumit SuperPrimer та витримати технологічну перерву 
не менше 1 години.

* Готовність до укладання наступних фінішних покриттів залежить від остаточної вологості 
нівелір-прошарку і визначається видом фінішного покриття та рекомендаціями Вироб-
ників фінішного підлогового покриття.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування нівелір-прошарків повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
В комплекс заходів по підготовці старих основ, залежно від їх стану, включити роботи 
у відповідній послідовності: а) очищення від зруйнованих та слабкоприлеглих включень; 
б) очищення від висолів, кіптяви і плям; в) знепилення; г) знежирення.
Очищення старих основ від зруйнованих та слабкоприлеглих включень виконувати 
способом обробки поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абра-
зивний матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. 
При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів ручним 
будівельним інструментом.
Основу очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверх-
ні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні 
мастики, лакофарбові покриття та ін.). Великі нерівності і ділянки поверхні, що немож-
ливо очистити від жирів, мастил і бітумних речовин, а також вивітрені і слабкі ділянки, 
видалити механічним способом.
Тріщини в основі розшити на глибину і ширину до 5 мм і заповнити сумішшю 
Baumit Preciso.

Виконання робіт

Основа під улаштування нівелір-прошарку має бути міцною і сухою (вологість — не вище 
ніж 4%).
Поглинаючі (пористі) основи, а також ангідритові основи, необхідно обробити ґрунтов-
кою Baumit Grund.
Водонепроникні щільні основи обробити ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
Ґрунтування основи виконувати по всій поверхні, без пропусків, так, щоб на ній утворив-
ся тонкий суцільний шар.
У місцях примикання нівелір-прошарку зі стінами, колонами та іншими конструктивни-
ми елементами необхідно встановити крайову (дилатаційну) стрічку із пінополіетилену 
або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм.
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Baumit Nivello Duo
Бауміт Нівелло Дуо

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень і не піддається процесам усадки — відсутній 
ризик тріщиноутворення навіть при максимальних товщинах

 Швидкий набір міцності — придатність до технологічного переміщення через 3 години
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Придатна для ручного і механізованого нанесення, розчинова суміш не розшаровується  

та легко подається по шлангу від розчинозмішувачів
 Придатна для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, 

ПВХ-покриттів, а також для «теплих підлог»
 Створює гладку поверхню
 Придатна для стільців на роликах при товщині шару понад 3 мм
 Призначена для експлуатації всередині будівель в сухих умовах
 Можливість нанесення в два шари
 Екологічно-безпечна

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Duo призначена для улаштування самовирів-
нюваних прошарків з гладкою поверхнею між несучою мінеральною основою і підлого-
вим покриттям.
Призначена для вирівнювання гіпсових, цементних, асфальтових, магнезитових підлого-
вих стяжок, як нових, так і існуючих, під подальше укладання керамічної плитки, ламінату, 
килимових покриттів (ковролін), ПВХ-покриттів, лінолеуму, тощо, а також для застосуван-
ня в системі теплих підлог, зокрема для заливання матів електричного підігріву. Застосо-
вувати лише всередині будівель і в сухих умовах.
 Не призначена для нанесення на дерев’яні, металеві і пластикові основи.
 Не призначена для безпосереднього заливання труб водяного підігріву підлог.
 Не придатна для улаштування основи під приклейку штучного паркету з масиву на по-

лімерні клеї.
 Не призначена для улаштування основи під епоксидні та поліуретанові покриття.
 Не може застосовуватись в якості фінішного підлогового покриття.
 Не призначена для покриттів під рух автотранспортних засобів.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Duo, міцністю на стиск не менше 22 МПа, 
товщина прошарку 2-20 мм.
Високомодифікована, самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального  
гіпсового в’яжучого з полімерними добавками для вирівнювання і підготовки підлог під 
подальше укладання фінішних підлогових покриттів. Для ручного і механізованого нане-
сення.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Duo

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Nivello Duo 
для улаштування підлогових нівелір-прошарків, відповідають і перевищують вимоги  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи С.2.ПР2.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/20023 від 
15.06.2016.

Склад: суміш на основі спеціального гіпсового в'яжучого  з 
мінеральними заповнювачами і полімерними модифі-
куючими добавками

Колір: світло-бежевий
Змішування з водою: ~5,0л води на 25 кг сухої суміші
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 °C до +30 
°C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 9 місяців від дати 
виробництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Після укладання розчинової суміші уникати впливу на неї прямих сонячних променів 
і протягів; забезпечувати вентиляцію приміщень, особливо впродовж перших двох діб.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації актуальні при темпера-
турі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. 5,0 л чистої прохолодної (від +15 °C до +20 °C) води на 25 кг 
сухої суміші. Передозування води призводить до розшаровування суміші і знижує 
механічну міцність розчину. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні 
ручним будівельним міксером, або дрилем із спеціальною насадкою, або у змішувачі 
примусової дії. Перемішувати 3 хвилини, доводячи розчинову суміш до однорідної маси 
без грудок.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Готову розчинову суміш використати протягом 35 хвилин з моменту приготування.
Роботи в приміщенні починати з найбільш віддаленого кута по відношенню до входу.
Готову розчинову суміш Baumit Nivello Duo вилити на підготовлену основу і відразу роз-
поділити її, використовуючи для цього раклю, зубчастий / звичайний шпатель.
Після нанесення й розподілу суміші Baumit Nivello Duo, слід провести деаерацію розчи-
нової суміші для вилучення повітряних бульбашок. Для цього слід прокатати розподілену 
самовирівнювальну суміш голчастим валиком три-чотири рази. При товщині нівелір-про-
шарку менше 5 мм рекомендується обирати валик з найбільш тонкими і гострими (не-
закругленими) голками.
Час використання розчинової суміші не менше 35 хвилин.
При великих обсягах робіт для укладання розчинової суміші рекомендується застосову-
вати штукатурні станції з домішувачем (наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA 
або іншу аналогічну станцію).
При нормальних умовах навколишнього середовища (температура повітря +20 °С та 
відносна вологість 60%) технологічне пересування по поверхні укладеного розчину доз-
воляється через 2-3 години.
При необхідності улаштування покриття  Baumit Nivello Duo товщиною понад 20 мм, ви-
конується «багатошарове нанесення» одним із нижчезазначених способів:
 «мокрий по мокрому» - шари наносяться один за одним з технологічною перервою  

2-3 години;
 після тривалих перерв між нанесеннями необхідно по остаточно-затверділому нижчеле-

жачому прошарку Baumit Nivello Duo влаштувати контактний шар шляхом нанесення 
адгезійної ґрунтовки Baumit SгperPrimer та витримати технологічну перерву не мен-
ше 1 години.

* Готовність до укладання наступних фінішних покриттів залежить від остаточної вологості 
нівелір-прошарку і визначається видом фінішного покриття та рекомендаціями Вироб-
ників фінішного підлогового покриття.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування нівелір-прошарків повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
В комплекс заходів по підготовці старих основ, залежно від їх стану, включити роботи 
у відповідній послідовності: а) очищення від зруйнованих та слабкоприлеглих включень; 
б) очищення від висолів, кіптяви і плям; в) знепилення; г) знежирення.
Очищення старих основ від зруйнованих та слабкоприлеглих включень виконувати 
способом обробки поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абра-
зивний матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. 
При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від крихких, неміцних шарів ручним 
будівельним інструментом.
Основу очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверх-
ні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні 
мастики, лакофарбові покриття та ін.). Великі нерівності і ділянки поверхні, що немож-
ливо очистити від жирів, мастил і бітумних речовин, а також вивітрені і слабкі ділянки, 
видалити механічним способом.
Тріщини в основі розшити на глибину і ширину до 5 мм і заповнити сумішшю  
Baumit Preciso.
Основа під улаштування нівелір-прошарку має бути міцною і сухою (вологість — не вище 
ніж 4%).

Виконання робіт

Поглинаючі (пористі) основи, а також ангідритові основи, необхідно обробити ґрунтов-
кою Baumit Grund.
Водонепроникні щільні основи обробити ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
Ґрунтування основи виконувати по всій поверхні, без пропусків, так, щоб на ній утворив-
ся тонкий суцільний шар.
У місцях примикання нівелір-прошарку зі стінами, колонами та іншими конструктивни-
ми елементами необхідно встановити крайову (дилатаційну) стрічку із пінополіетилену 
або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм.

Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм 
(відповідає нормативним вимогам)

Розтічність розчинової суміші: ~25 см  (вимоги норм — не менше 20 см)
Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 35 хвилин 
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

не менше 7 МПа 
(вимоги норм — не менше 5 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 22 МПа 
(вимоги норм — не менше 20 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 8 МПа 
(вимоги норм — не менше 4 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 1,3 МПа 
(вимоги норм — не менше 1,0 МПа)

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

20 мм

Мінімальна товщина шару: 2 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,1 мм/м 

(вимоги норм — не більше 2,0 мм/м)
Час можливого технологічного 
пересування:

через 3 години

Укладання наступних покрит-
тів:

Шліфування покриття — через 24 години. 
Укладання наступних покриттів 
(* див. розділ виконання робіт) не раніше ніж: 
- через 24 години — при товщині 3 мм 
- через 36 годин — при товщині 5 мм (плюс додаткові 
24 години на кожний додатковий 1 мм товщини шару)

PH - значення: ~9
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~16,5 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)
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Baumit Nivello Uno
Бауміт Нівелло Уно

 Твердіє без виникнення внутрішніх напружень — відсутній ризик тріщиноутворення
 Швидкий набір міцності — придатність до технологічного переміщення через 4-5 годин
 Висока адгезія до мінеральних основ
 Придатна для ручного і механізованого нанесення, розчинова суміш не розшаровується та 

легко подається по шлангу від розчинозмішувачів
 Придатна для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, 

ПВХ-покриттів, а також для «теплих підлог»
 Створює гладку поверхню
 Призначена для експлуатації всередині будівель в сухих умовах
 Екологічно-безпечна

Сфера 
застосування

Матеріал

Технічні 
характеристики

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Uno призначена для улаштування самовирів-
нюваних прошарків з гладкою поверхнею між несучою мінеральною основою і підлого-
вим покриттям.
Призначена для вирівнювання цементних, асфальтових, магнезитових підлогових стяжок, 
як нових, так і існуючих, під подальше укладання керамічної плитки, ламінату, килимових 
покриттів (ковролін), ПВХ-покриттів, лінолеуму, тощо, а також для застосування в системі 
«теплих підлог», зокрема для заливання матів електричного підігріву. Застосовувати лише 
всередині будівель і в сухих умовах.
 Не призначена для нанесення на дерев’яні, металеві і пластикові основи.
 Не призначена для безпосереднього заливання труб водяного підігріву підлог.
 Не придатна для улаштування основи під приклейку штучного паркету з масиву на по-

лімерні клеї.
 Не призначена для улаштування основи під епоксидні та поліуретанові покриття.
 Не може застосовуватись в якості фінішного підлогового покриття.
 Не призначена для покриттів під рух автотранспортних засобів.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Uno, міцністю на стиск не менше 18 МПа, 
товщина прошарку 3-20 мм.
Високомодифікована, самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального  
гіпсоцементопуцоланового в’яжучого, з мінеральними заповнювачами і органічними 
модифікуючими добавками, а також з додаванням пуцоланової добавки та високоміц-
ного гіпсу. Застосовується для вирівнювання і підготовки підлог під подальше укладання 
фінішних підлогових покриттів. Для ручного і механізованого нанесення.

Нівелююча суміш для підлог Baumit Nivello Uno

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Nivello Uno для улаштування під-
логових нівелір-прошарків, відповідають і перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 
«Суміші будівельні сухі модифіковані» групи С.2.ПР1.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.2017.

Склад: суміш на основі спеціального гіпсоцементно- пуцола-
нового в’яжучого з мінеральними заповнювачами і 
полімерними модифікуючими добавками

Колір: світло-сірий
Змішування з водою: ~4,45 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,63 мм  

(відповідає нормативним вимогам)
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 °C до +30 
°C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 9 місяців від дати 
виробництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
до +30 °С.
Після укладання розчинової суміші уникати впливу на неї прямих сонячних променів 
і протягів; забезпечувати вентиляцію приміщень, особливо впродовж перших двох діб.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при тем-
пературі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. 4,45  л чистої прохолодної (від +15 °C до +20 °C) води на 25 кг 
сухої суміші. Передозування води призводить до розшаровування суміші і знижує 
механічну міцність розчину. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні 
ручним будівельним міксером, або дрилем із спеціальною насадкою. Перемішувати 3 
хвилини, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Готову розчинову суміш використати протягом 30 хвилин з моменту приготування.

Роботи в приміщенні починати з найбільш віддаленого кута по відношенню до входу.
Готову розчинову суміш Baumit Nivello Uno вилити на підготовлену основу і відразу роз-
поділити її, використовуючи для цього раклю або зубчастий / звичайний шпатель.
Після нанесення й розподілу суміші Baumit Nivello Uno, слід провести деаерацію розчи-
нової суміші для вилучення повітряних бульбашок. Для цього слід прокатати розподілену 
самовирівнювальну суміш голчастим валиком три-чотири рази. При товщині нівелір-про-
шарку менше 5 мм рекомендується обирати валик з найбільш тонкими і гострими (не-
закругленими) голками.
Час використання розчинової суміші не більше 30 хвилин.
 При великих обсягах робіт для укладання розчинової суміші рекомендується засто-

совувати штукатурні станції з домішувачем (наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, 
KALETA або іншу аналогічну станцію).

 При нормальних умовах навколишнього середовища (температура повітря +20 °С 
та відносна вологість 60%) технологічне пересування по поверхні укладеного розчину 
дозволяється через 4-5 годин.

* Готовність до укладання наступних фінішних покриттів залежить від остаточної вологості 
нівелір-прошарку і визначається видом фінішного покриття та рекомендаціями Вироб-
ників фінішного підлогового покриття.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування нівелір-прошарків повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
В комплекс заходів по підготовці старих основ, залежно від їх стану, включити роботи 
у відповідній послідовності: а) очищення від зруйнованих та слабкоприлеглих включень; 
б) очищення від висолів, кіптяви і плям; в) знепилення; г) знежирення.
Очищення старих основ від зруйнованих та слабкоприлеглих включень виконувати 
способом обробки поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абра-
зивний матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. 
При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів ручним 
будівельним інструментом.
Основу очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверх-
ні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні 
мастики, лакофарбові покриття та ін.). Великі нерівності і ділянки поверхні, що немож-
ливо очистити від жирів, мастил і бітумних речовин, а також вивітрені і слабкі ділянки, 
видалити механічним способом.
Тріщини в основі розшити на глибину і ширину до 5 мм і заповнити сумішшю  
Baumit Preciso.

Виконання робіт

Основа під улаштування нівелір-прошарку має бути міцною і сухою (вологість — не вище 
ніж 4%).
Поглинаючі (пористі) основи, необхідно обробити ґрунтовкою Baumit Grund.
Водонепроникні щільні основи обробити ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
Ґрунтування основи виконувати по всій поверхні, без пропусків, так, щоб на ній утворив-
ся тонкий суцільний шар.
У місцях примикання нівелір-прошарку зі стінами, колонами та іншими конструктивни-
ми елементами необхідно встановити крайову (дилатаційну) стрічку із пінополіетилену 
або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм.

Розтічність розчинової суміші: ~25 см  
(вимоги норм — не менше 20 см)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 30 хвилин 
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

не менше 5 МПа 
(відповідає нормативним вимогам)

Міцність на стиск (через 28 діб): не менше 18 МПа  
(вимоги норм — не менше 15 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 6 МПа 
(вимоги норм — не менше 3 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 1,0 МПа 
(вимоги норм — не менше 0,5 МПа)

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення:

20 мм

Мінімальна товщина шару: 3 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,5 мм/м 

(вимоги норм — не більше 2,0 мм/м)
Час можливого технологічного 
пересування:

через 4-5 годин

Укладання наступних покрит-
тів:

Шліфування покриття — через 24 години. 
Укладання наступних покриттів 
(* див. розділ виконання робіт) не раніше ніж:
- через 36 години — при товщині 3 мм 
- через 48 годин — при товщині 5 мм (плюс додаткові  

24 години на кожний додатковий 1 мм товщини шару)
PH-значення: ~12
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід: ~16,5 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)
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Baumit Solido E350
Бауміт Солідо Е350

 Твердіння без напружень
 Мінімальна усадка
 Висока міцність
 Швидкотвердіюча
 Для підлог з підігрівом
 Для ручного і механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для улаштування високоміцних підлогових стяжок у промисловому та цивіль-
ному будівництві під помірні і значні навантаження, зокрема навантаження від легко-
го автотранспорту на гумовому ходу по жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, 
а також по теплоізоляційному шару і для підлог з підігрівом. Придатна для використання 
в якості підготовки на терасах і балконах, при умові подальшого улаштування гідроізо-
ляції. Для виготовлення підлог під ухилом, ремонту сходів та інших бетонних елементів; 
для підготовки основ під самовирівнювальні суміші, а також під укладання керамічних 
покриттів, паркету, лінолеуму, тощо. Швидкий набір міцності. Морозостійка. Для ручного 
та механізованого нанесення всередині будівель та ззовні.
Рекомендована товщина шару 12*-100 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 до 35 мм рекомендується передбачити під-
готовку мінеральної основи спеціальною високоадгезійною контактною ґрунтовкою 
Baumit SuperPrimer.

Модифікована, високоміцна, цементна суміш Baumit Solido E350 для влаш-
тування підлогових стяжок міцністю на стиск не менше 35 МПа та товщиною 
12*-100 мм

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Solido E350 для влаштування 
підлогових стяжок відповідають або перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Сумі-
ші будівельні сухі модифіковані» групи Ц.1.СТ3.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/15057 від 
05.04.2018 р.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і 
полімерними модифікуючими добавками

Змішування з водою: ~2,5 л на 25 кг сухої суміші  
~0,1 л води на 1 кг сухої суміші

Крупність заповнювача: не більше 1,25 мм  
(вимоги норм — не більше 1,25 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 40 хвилин  
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 1 
добу):

не менше 10 МПа

Міцність на стиск (через 3 
доби):

~18 МПа 
(вимоги норм — не менше 10 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 35 МПа 
(вимогам норм — не менше 35 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 8 МПа 
(згідно норм — не менше 6 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 0,8 МПа 
(вимоги норм — не менше 0,5 МПа)
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців від дати 
виробництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, матеріалу та поверхні основи 
від +5°С  до +30 °С.
Усі наведені в технічному паспорті показники якості та рекомендації мають силу при тем-
пературі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. При ручному нанесенні, суху суміш Baumit Solido E350 поступово 
додавати у ємність з чистою прохолодною (від +15 °C до +20 °C) водою при перемішу-
ванні будівельним міксером або у бетонозмішувачі протягом 3-5 хвилин до утворення 
однорідної без грудок маси. Кількість води визначається з розрахунку ~2,5 л на 25 кг 
сухої суміші. Увага! Передозування води призводить до розшаровування суміші і 
знижує механічну міцність розчину.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Під час механізованого нанесення дозування води автоматичне та налаштовується від-
повідно до «Інструкції з експлуатації штукатурних станцій та агрегатів».
Готову розчинову суміш використати протягом 40 хвилин з моменту приготування. 
При перерві у роботі довшій за зазначений час, інструменти промити водою й очистити 
від розчинової суміші. Затверділий розчин можна видалити лише механічним шляхом. 
Не допускається додавання надлишкової кількості води та інших матеріалів до вже при-
готовленої розчинової суміші з метою збільшення її «робочого часу». Відновити розчино-
ву суміш можна шляхом повторного перемішування без додавання води, але в межах 
«робочого часу розчинової суміші», що регламентований технічним паспортом продукту.

Приготовлену розчинову суміш Baumit Solido E350 розподілити на підготовленій основі, 
ущільнити, вирівняти правилом та, при необхідності, затерти.
При виконанні «плаваючих» підлогових стяжок Baumit Solido E350, наприклад, на ґрунто-
вій основі або теплоізоляційному шарі, слід прокласти розділовий шар із поліетиленової 
плівки, який запобігатиме втраті води із розчинової суміші.
При улаштуванні підлог з підігрівом, порядок армування стяжки та захисний шар стяжки 
виконувати згідно рекомендацій Виробника систем обігріву.
Поверхню стяжки періодично зволожувати протягом перших 48 годин після укладання.
Під час укладання та твердіння підлогової стяжки, особливо впродовж перших двох діб 
після укладання, уникати впливу на неї прямих сонячних променів, атмосферних опадів, 
сильного вітру і протягів, вживати заходів щодо їх усунення, а також забезпечувати на-
лежну вентиляцію приміщень.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування підлогових стяжок повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути здатною нести навантаження, без тріщин, рівномірно 
поглинаючою, незамерзлою.
Основа під улаштування «зв’язаної» з основою підлогової стяжки має бути міцною, сухою 
(вологість - не вище ніж 4%) і негідрофобною.
Поверхню очистити від забруднень і речовин, що можуть знижувати адгезію матеріалу 
до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, 
бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні видалити. Відко-
ли, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit.
Перед улаштуванням «зв’язаної» стяжки Baumit Solido E350 товщиною від 12 до 35 мм, 
основа підлягає обов’язковій обробці контактною ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
В місцях примикання стяжки зі стінами, колонами та іншими конструктивними елемен-
тами необхідно встановити крайову амортизаційну (дилатаційну) стрічку із пінополіетиле-
ну або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм. Окремі приміщення 
розділити деформаційними швами, особливо якщо присутні підлоги з обігрівом.

Виконання робіт

Морозостійкість: не менше 50 циклів 
(вимоги норм — не менше 50 циклів)

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від +70 до –30 °C

Товщина шару: 12*-100 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,2 мм/м  

(вимоги норм — не більше 2,0 мм/м)
Час можливого технологічного 
пересування:

через 24 години

Укладання наступних покрит-
тів:

не раніше ніж через 28 діб

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Вихід продукції: ~0,012 м3 розчинової суміші з мішка 25 кг
Витрата сухої суміші: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
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Baumit Solido E225
Бауміт Солідо Е225

 Твердіння без напружень
 Мінімальна усадка
 Висока міцність
 Для підлог з підігрівом
 Для ручного і механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для улаштування підлогових стяжок по жорстких зв’язаних основах, розділь-
ному шарі, а також по теплоізоляційному шару, зокрема для підлог з підігрівом. Придат-
на для використання в якості підготовки на терасах і балконах, при умові подальшого 
улаштування гідроізоляції. Для ручного та механізованого нанесення всередині будівель 
та ззовні.
 Рекомендована товщина шару 12*-80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 до 35 мм рекомендується передбачити під-
готовку мінеральної основи спеціальною високоадгезійною контактною ґрунтовкою 
Baumit SuperPrimer.

Цементна суміш Baumit Solido E225 для влаштування підлогових стяжок міц-
ністю на стиск не менше 23 МПа та товщиною 12*-80 мм

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Solido E225 для влаштування 
підлогових стяжок відповідають або перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Сумі-
ші будівельні сухі модифіковані» групи Ц.1.СТ2.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.17 р.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і 
полімерними модифікуючими  добавками

Змішування з водою: ~2,5 л на 25 кг сухої суміші 
~0,1 л води на 1 кг сухої суміші

Крупність заповнювача: не більше 1,25 мм  
(вимоги норм — не більше 1,25 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 40 хвилин 
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

не менше 12  МПа  
(вимоги норм — не менше 5 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 23 МПа 
(вимоги норм — не менше 20 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 5 МПа  
(згідно норм — не менше 4,5 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа 
(вимоги норм — не менше 0,5 МПа)

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від +70 °C до –30 °C

Товщина шару: 12*-80 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,2 мм/м 

(вимоги норм —не більше 2,0 мм/м)
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Час можливого технологічного 
пересування:

через 24 години

Укладання наступних покрит-
тів:

не раніше ніж через 28 діб

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Вихід продукції: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Витрата сухої суміші: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм

Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 °C до +30 
°C, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців від дати 
виробництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, матеріалу та поверхні основи 
від +5 °С до +30 °С.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при тем-
пературі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. При ручному нанесенні, суху суміш Baumit Solido E225 поступово 
додавати у ємність з чистою прохолодною (від +15 °C до +20 °C) водою при перемішу-
ванні будівельним міксером або у бетонозмішувачі протягом 3-5 хвилин до утворення 
однорідної без грудок маси. Кількість води визначається з розрахунку ~2,5 л на 25 кг 
сухої суміші. Увага! Передозування води призводить до розшаровування суміші і 
знижує механічну міцність розчину.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Під час механізованого нанесення дозування води автоматичне та налаштовується від-
повідно до «Інструкції з експлуатації штукатурних станцій та агрегатів».
Готову розчинову суміш використати протягом 40 хвилин з моменту приготування. 
При перерві у роботі довшій за зазначений час, інструменти промити водою й очистити 
від розчинової суміші. Затверділий розчин можна видалити лише механічним шляхом. 
Не допускається додавання надлишкової кількості води та інших матеріалів до вже при-
готовленої розчинової суміші з метою збільшення її «робочого часу». Відновити розчино-
ву суміш можна шляхом повторного перемішування без додавання води, але в межах 
«робочого часу розчинової суміші», що регламентований технічним паспортом продукту.

Приготовлену розчинову суміш Baumit Solido E225 розподілити на підготовленій основі, 
ущільнити, вирівняти правилом та, при необхідності, затерти.
При виконанні «плаваючих» підлогових стяжок Baumit Solido E225, наприклад, на ґрунто-
вій основі або теплоізоляційному шарі, слід прокласти розділовий шар із поліетиленової 
плівки, який запобігатиме втраті води із розчинової суміші.
При улаштуванні підлог з підігрівом, порядок армування стяжки та захисний шар стяжки 
виконувати згідно рекомендацій Виробника систем обігріву.
Товщина стяжки Baumit Solido E225 по теплоізоляційному або розділовому шарі не може 

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування підлогових стяжок повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути здатною нести навантаження, без тріщин, рівномірно 
поглинаючою, незамерзлою.
Основа під улаштування «зв’язаної» з основою підлогової стяжки має бути міцною, сухою 
(вологість - не вище ніж 4%) і негідрофобною.
Поверхню очистити від забруднень і речовин, що можуть знижувати адгезію матеріалу 
до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, 
бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні видалити. Відко-
ли, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit.
Перед улаштуванням «зв’язаної» стяжки Baumit Solido E225 товщиною від 12 до 35 мм, 
основа підлягає обов’язковій обробці контактною ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
В місцях примикання стяжки зі стінами, колонами та іншими конструктивними елемен-
тами необхідно встановити крайову амортизаційну (дилатаційну) стрічку із пінополіетиле-
ну або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм. Окремі приміщення 
розділити деформаційними швами, особливо якщо присутні підлоги з обігрівом.

Виконання робіт

бути меншою ніж 35 мм.

Поверхню стяжки періодично зволожувати протягом перших 48 годин після укладання.
Під час укладання та твердіння підлогової стяжки, особливо впродовж перших двох діб 
після укладання, уникати впливу на неї прямих сонячних променів, атмосферних опадів, 
сильного вітру і протягів, вживати заходів щодо їх усунення, а також забезпечувати на-
лежну вентиляцію приміщень.
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Baumit Solido E160
Бауміт Солідо Е160

 Твердіння без напружень
 Мінімальна усадка
 Для підлог з підігрівом
 Для ручного і механізованого нанесення

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для улаштування підлогових стяжок по жорстких зв’язаних основах, розділь-
ному шарі, а також для підлог з підігрівом. Придатна для використання в якості підготовки 
на терасах і балконах, при умові подальшого улаштування гідроізоляції. Для ручного та 
механізованого нанесення всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 25*-80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 25 до 35 мм рекомендується передбачити під-
готовку мінеральної основи спеціальною високоадгезійною контактною ґрунтовкою 
Baumit SuperPrimer.

Цементна суміш Baumit Solido E160 для влаштування підлогових стяжок міц-
ністю на стиск не менше 16 МПа та товщиною 25*-80 мм

Відповідність продукту
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Solido E160 для влаштування 
підлогових стяжок відповідають або перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Сумі-
ші будівельні сухі модифіковані» групи Ц.1.СТ1.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3722 від 
21.02.17 р.

Склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами і 
полімерними модифікуючими  добавками

Змішування з водою: ~2,5 л на 25 кг сухої суміші 
~0,1 л води на 1 кг сухої суміші

Крупність заповнювача: не більше 1,25 мм  
(вимоги норм — не більше 1,25 мм)

Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 40 хвилин 
(вимоги норм — не менше 20 хвилин)

Міцність на стиск (через 3 
доби):

не менше 8  МПа  
(вимоги норм — не менше 5 МПа)

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 16 МПа 
(вимоги норм — не менше 15 МПа)

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 4 МПа 
(згідно норм — не менше 3,5 МПа)

Міцність зчеплення з основою 
у повітряно-сухих умовах:

не менше 0,4 МПа 
(вимоги норм — не менше 0,2 МПа)

Товщина °C шару: 25*-80 мм
Усадка розчинової суміші: не більше 0,2 мм/м 

(вимоги норм — не більше 2,0 мм/м)
Час можливого технологічного 
пересування:

через 24 години

Укладання наступних покрит-
тів:

не раніше ніж через 28 діб
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців від дати 
виробництва.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт 
Baumit, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та інших діючих норм і правил.
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря, матеріалу та поверхні основи 
від +5 °С до +30 °С.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при тем-
пературі навколишнього середовища 20 ºС і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та твердіння розчинової суміші.

Змішування з водою. При ручному нанесенні, суху суміш Baumit Solido E160 поступово 
додавати у ємність з чистою прохолодною (від +15 °C до +20 °C) водою при перемішу-
ванні будівельним міксером або у бетонозмішувачі протягом 3-5 хвилин до утворення 
однорідної без грудок маси. Кількість води визначається з розрахунку ~2,5 л на 25 кг 
сухої суміші. Увага! Передозування води призводить до розшаровування суміші і 
знижує механічну міцність розчину.
Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше  
600 обертів на хвилину.
Під час механізованого нанесення дозування води автоматичне та налаштовується від-
повідно до «Інструкції з експлуатації штукатурних станцій та агрегатів».
Готову розчинову суміш використати протягом 40 хвилин з моменту приготування. 
При перерві у роботі довшій за зазначений час, інструменти промити водою й очистити 
від розчинової суміші. Затверділий розчин можна видалити лише механічним шляхом. 
Не допускається додавання надлишкової кількості води та інших матеріалів до вже при-
готовленої розчинової суміші з метою збільшення її «робочого часу». Відновити розчино-
ву суміш можна шляхом повторного перемішування без додавання води, але в межах 
«робочого часу розчинової суміші», що регламентований технічним паспортом продукту.

Приготовлену розчинову суміш Baumit Solido E160 розподілити на підготовленій основі, 
ущільнити, вирівняти правилом та, при необхідності, затерти.
При улаштуванні підлог з підігрівом, порядок армування стяжки та захисний шар стяжки 
виконувати згідно рекомендацій Виробника систем обігріву.
Поверхню стяжки періодично зволожувати протягом перших 48 годин після укладання.
Під час укладання та твердіння підлогової стяжки, особливо впродовж перших двох діб 
після укладання, уникати впливу на неї прямих сонячних променів, атмосферних опадів, 
сильного вітру і протягів, вживати заходів щодо їх усунення, а також забезпечувати на-
лежну вентиляцію приміщень.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Основа для улаштування підлогових стяжок повинна бути влаштована та підготовлена від-
повідно до вимог БНіП 3.03.01-87, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути здатною нести навантаження, без тріщин, рівномірно 
поглинаючою, незамерзлою.
Основа під улаштування «зв’язаної» з основою підлогової стяжки має бути міцною, сухою 
(вологість - не вище ніж 4%) і негідрофобною.
Поверхню очистити від забруднень і речовин, що можуть знижувати адгезію матеріалу 
до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, 
бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні видалити. Відко-
ли, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit.
Перед улаштуванням «зв’язаної» стяжки Baumit Solido E160 товщиною від 25 до 35 мм, 
основа підлягає обов’язковій обробці контактною ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.
В місцях примикання стяжки зі стінами, колонами та іншими конструктивними елемен-
тами необхідно встановити крайову амортизаційну (дилатаційну) стрічку із пінополіетиле-
ну або з подібних еластичних матеріалів, товщиною не менше 5 мм. Окремі приміщення 
розділити деформаційними швами, особливо якщо присутні підлоги з обігрівом.

Виконання робіт

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5°С  до +30 °С

Вихід продукції: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Витрата сухої суміші: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм
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Мурувальні суміші
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Baumit PlanoFix
Бауміт ПланоФікс

 Утворює пластичну та зручну у нанесенні розчинову суміш тонкошарового нанесення
 При затвердінні утворює волого- та морозостійкий високоадгезійний паропроникний розчин
 Екологічно безпечна
 Для застосування всередині і зовні будівель

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для мурування огороджувальних конструкцій з газобетонних блоків. Може 
бути застосована для склеювання газосилікатних, пінобетонних, керамічних і бетонних 
блоків. Застосовується для зведення внутрішніх і зовнішніх конструкцій будівель.
Властивості матеріалу Baumit PlanoFix дозволяють склеювати ніздрюваті блоки тонкоша-
ровим способом з шириною швів 1-3 мм; отримати більш однорідну, з точки зору тепло-
ізоляції, стіну; попередити промерзання стінової конструкції через шви.

Клейова суміш Baumit PlanoFix для мурування блоками з ніздрюватих бето-
нів (пінобетону, газобетону, газосилікату); сірого кольору

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості клейової суміші Baumit PlanoFix відповідають 
та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» 
групи МР2.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 
21.02.2017.
 
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.
Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при темпе-
ратурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу застосування матеріалу, «відкритого часу» та «часу коригу-
вання». Захищати робоче місце від впливу протягів та вітру.

Склад: суміш портландцементу з мінеральними заповнюва-
чами і полімерними модифікаторами 

Колір: сірий
Змішування з водою: ~7,5 л води на 25 кг сухої суміші

~0,3 л / 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача: не більше 0,8 мм  

(вимоги ДСТУ — не більше 1,25 мм)
Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хвилин 
(вимоги ДСТУ — не менше 60 хвилин)

Відкритий час: не менше 20 хвилин
Час коригування: ~7 хвилин
Міцність на стиск (через 28 
діб):

~5,0 МПа 

Водоутримувальна здатність 
розчинової суміші:

~99%  
(вимоги ДСТУ — не менше 95%)

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

~0,5 МПа 
(вимоги ДСТУ — не менше 0,2 МПа)

Морозостійкість: не менше 50 циклів 
(вимоги ДСТУ — мінімум 25 циклів)
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 °C до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців 
від дати виробництва.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 °С 
°С до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.

Змішування з водою: 7,25-7,5 л чистої прохолодної (від +15 до +20 °C) води на 25 кг 
сухої суміші. Передозування води призводить до розшаровування суміші і знижує 
механічну міцність розчину. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні 
ручним будівельним міксером, або дрилем із спеціальною насадкою, або у змішувачі 
примусової дії. Перемішувати 3 хвилини, доводячи розчинову суміш до однорідної маси 
без грудок. Витримати 5 хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її ще раз.
Розчинову суміш Baumit PlanoFix слід використати протягом 2 годин.
У приготовлений клейову розчинову суміш не додавати воду та інші матеріали.

Перед нанесенням клейового розчину поверхню блоків зволожити водою.
Мурування. Готову розчинову суміш розподілити зубчастою теркою, шпателем, спеці-
альним черпаком з зубчастою кромкою або за допомогою клейової каретки по вирівню-
вальному шару, а потім по мірі зведення стіни — по поверхні наступного ряду блоків та 
на їх вертикальних монтажних поверхнях шаром 1-3 мм. 
Блоки укладати на шар розчинової суміші протягом приблизно 20-ти хвилин з момен-
ту її нанесення («відкритий час») та коректувати їх положення ударами гумової киянки 
протягом не більше 7-ми хвилин після укладання («час коректування»). Після укладання 
газобетонного блоку, видалити можливі залишки розчинової суміші.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Ніздрюваті блоки повинні бути міцними, сухими, незамерзлими. Поверхня має бути очи-
щена від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та 
жирові плями, змащувальні матеріали (особливо опалубні мастила), бітумні мастики, ла-
кофарбові покриття тощо). Неміцні та незв’язані ділянки поверхні необхідно видалити.
При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утво-
рення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимі-
кробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid.
Перед тим як розпочати укладання першого ряду блоків слід ретельно вирівняти поверх-
ню основи за допомогою розчинів Baumit PlanoFix / Klinker S або інших.
Захищати робоче місце від вітру.

Виконання робіт

Теплопровідність: ум. «А» = 0,74 Вт/(м × °С) 
ум. «Б» = 0,80 Вт/(м × °С)

Рухомість: ~11 см 
(вимоги ДСТУ — не менше 7 см)

Товщина шару: 1-3 мм
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 °С до +30 °С

Витрата сухої суміші: ~1,3–1,7 кг/м² на шов шириною 1 мм
Вихід: ~20 л розчинової суміші з мішка 25 кг

(залежить від товщини стіни та типу блоків)

Baumit ThermoMörtel 50
Бауміт ТермоМьортель 50

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Призначена для мурування блоків з високими теплоізоляційними властивостями.
Зокрема для блоків типу Porotherm. Застосовується зовні і всередині будівель.

Водо- та морозостійка, теплоізоляційна, модифікована, високопаропроникна 
розчинна суміш на основі гідравлічного в’яжучого з перлітом і добавками

(при температурі +20°С та відносній вологості повітря 60%)

Зернистість, не більше: 2 мм

Границя міцності на стиск, не 
менше:

5 МПа

Коефіцієнт теплопровідності, λ: 0,19 Вт/(м•К)
Коефіцієнт опору паропроник-
ності, μ:

18

Щільність сухої речовини, 
приблизно:

600 кг/м3

Витрата води, приблизно: 17-19 літрів/мішок сухої суміші
Витрата розчинової суміші: ~30 л/м² стіни з пустотілої високоефективної цегли 

розміром 440x248x238 мм
Час використання, не менше: 2 год.
Температура повітря та по-
верхні при нанесеніі:

від +5°С до +30°С

Вихід: 40 л готового розчину з мішка

Термін зберігання

Пакування

Основа

Спосіб
застосування

В сухому, прохолодному місці на дерев’яних піддонах, у заводській упаковці —  
12
місяців.
Мішок 40 л, 1 піддон = 55 мішків = 2,2 м³.

Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очище-
ною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам 
СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, рако-
вини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошко-
джені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною 
сумішшю Baumit SanierLosung. сумішшю Baumit SanierLosung.

Перед нанесенням розчину поверхню блоків зволожити водою.
Приготування: У чисту ємність залити воду (з розрахунку 17-19 л. на мішок) і засипа-
ти суху суміш. Замішувати у бетонозмішувачі або за допомогою будівельного міксера
до утворення однорідної маси без грудок. Час замішування 2-3 хв.
Використовувати тільки чисту воду.

Виконання робіт

 Водо- та морозостійка
 Високопаропроникна
 Зручна у використанні
 Екологічно безпечна
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У приготований розчин не додавати воду та інші матеріали.
Мурування: За допомогою будівельної кельми рівномірно нанести розчин по всій
поверхні, при цьому дотримуватися ретельного стикування блоків. Після укладання
блоку, видалити можливі залишки розчину.
Технічний опис Baumit ThermoMörtel 50, дата актуалізації 03/2015 2 / 2
Таблиця витрати розчинної суміші Baumit ThermoMortel 50 і порівняння терміч-
ного опору мурування на розчинній суміші Baumit ThermoMortel 50* та муруван-
ня на цементно-піщаному розчині **.

При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримувати вимог діючих норм і правил,
рекомендацій виробників будівельних блоків, а також технологічних карт«Baumit».

Найменування Розмір, мм
Витрати

розчинової
суміші, л/м²

Термічий опір
мурування,

R0. м²•ºC/Bт
Porotherm 50 P+W 500х248х238 35 3,44*/2,94**
Porotherm 44 P+W 440х248х238 30 3,22*/2,78**
Porotherm 38 P+W 380х248х238 25 2,86*/2,44**

Baumit Klinker S
Бауміт Клінкер С

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Суміш Baumit Klinker S призначена для мурування клінкерною цеглою з одночасним 
заповненням швів, а також щільною (непоризованою) цеглою і блоками з природного 
і штучного каменю, водопоглинення яких становить від 3 до 8%. Суміш Klinker-S виро-
бляється пігментованою в 7-ми кольорах: світло-сірий, сірий, темно-сірий, антрацит, чор-
ний, коричневий, біжевий.
Кольоровий розчин Baumit Klinker S здатний створити водонепроникний і світлостій-
кий мурувальний шов в конструкціях фасадних стін, колон, цоколів, фундаментів, арок, 
склепінь і інших несучих конструкцій багатоповерхових будівель, а також декоративних 
кам’яних конструкцій із керамічної лицьової або фасадної цегли, клінкерної цегли, цегли 
напівсухого пресування і подібних, всередині і ззовні будівель, в цивільному і промисло-
вому будівництві.
Розчин Baumit Klinker S за міцністю відповідає марці М100 і морозостійкості F50 і при-
значений для мурування цеглою і каменем міцністю на стиск 150-300 кгс/см², а також, 
у разі мурування лицьовою цеглою, морозостійкістю не менше F50.
При виконанні робіт з мурування, у випадку утворення пустот у швах кладки, в них від-
бувається скупчення води, що призводить до надмірно тривалого висихання кладки та 
інших негативних наслідків. 
Спеціально підібраний фракційний склад і водоутримувальна здатність розчинової суміші 
Klinker-S протидіють скупченню води на неабсорбуючій або слабо абсорбуючій поверх-
ні каменю, тому камінь при укладанні в розчинову суміш не спливає, обриви в швах 
не утворюються і забепечується зчеплення розчину з каменем рівномірно по всій по-
верхні. Рівномірне з’єднання розчину з каменем є важливим, що забезпечує захист про-
ти проникнення дощової вологи в кладку через шви, але при інтенсивному зволоженні і 
намоканні кладки, забезпечується швидке виведення вологи.

Кольрова атмосферостійка мурувальна суміш Baumit Klinker S для клінкер-
ної цегли і блоків з природних і штучних каменів, водопоглинення яких стано-
вить від 3 до 8%

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості мурувальної суміші Baumit Klinker S відпові-
дають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіко-
вані» групи МР1.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

 На основі пуцоланового цементу, що забезпечує (порівняно із звичайним 
портландцементом) більшу водостійкість і корозійну стійкість (зокрема, сульфатостійкість), 
більшу водонепроникність

 Розчин може бути одним із 7 кольорів і відтінків
 Ширина швів від 4 до 10 мм
 Висока адгезія до поверхонь лицьової цегли із низьким водопоглиненням — від 3 до 8%
 Пластична і зручна у використанні
 Вологостійка
 Морозостійка
 Паропроникна
 Екологічно чиста
 Гідрофобна та стійка до атмосферних чинників
 Для внутрішніх і зовнішніх конструкцій
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Склад: суміш пуцоланового портландцементу з мінеральними 
заповнювачами, полімерними модифікаторами та 
пігментами

Колір: 7 кольорів: світло-сірий, сірий, темно-сірий, антрацит, 
чорний, коричневий, біжевий

Насипна щільність: ~ 1,65 кг/дм³
Змішування з водою: ~0,14 л ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача: ~0-0,63 мм, та не більше 2,5 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

~120 хвилин, але не менше 90 хвилин

Міцність на стиск (через 28 
діб):

не менше 10 МПа

Міцність на розтяг при згинан-
ні (через 28 діб):

не менше 0,7 МПа

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,2 МПа 
(для каменів з водопоглиненням від 3 до 8%)

Морозостійкість: не менше 50 циклів
Щільність розчинової суміші: ~1,7-2,1 кг/дм³
Теплопровідність: ум. «А» = 1,014 Вт/(м × °С)  

ум. «Б» = 1,128 Вт/(м × °С)
Рухомість: не менше 4 см   

- для мурування — 5 ± 0,5 см  
- для розшивки швів — 5,5 ± 0,5 см

Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від –30 ºC до +70 °С

Розшивка швів: не пізніше 2-х годин
Товщина шару: 4-10 мм;  оптимальна 7-8 мм
PH - значення: >12
Витрати розчинової суміші: 0,21-0,25 м³ / 1 м³ мурування (385-400 шт. цегли із 

розмірами 250×120×65 мм, ширина швів - 10 мм)
Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5 до +30 °С

Вихід продукції: ~0,015 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Витрата сухої суміші: ~360–400 кг/м³ муру (для стін з цегли 250×120×65 

мм при ширині швів 10 мм)
~43–53 кг/м² облицювання залежно від типу кладки, 
товщини шва і розмірів цегли

Технічні 
характеристики

Пакування

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1 до +30 °C, 
на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці — не більше 12 місяців 
від дати виробництва.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 48 мішків = 1 200 кг.

Підготовка

Приготування

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та жирові пля-
ми, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Перший ряд муру укладати по шару відсічної гідроізоляції, який потрібно ретельно ви-
рівняти розчиновою сумішшю Baumit Klinker S. Поверхні, на які наноситься розчинова 
суміш Baumit, попередньо очищати від бруду та пилу.

Для зачинення мурувальної суміші Baumit Klinker S застосовувати регламентовану кіль-
кість чистої прохолодної (від +15 °С до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати 
у воду при перемішуванні міксером, або дрилем із спеціальною насадкою, або змішу-
вачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної 
маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити 
не більше 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин, для «дозрівання» розчинової 
суміші, та перемішати її ще раз.
Увага! Передозування води може привести до погіршення  гідрофобних властивостей 
розчину, утворення висолів та зміни кольору розчину. В процесі приготування користу-
ватись чистою тарою та інструментами.
Тільки в’язко-пластичний стан розчинової суміші здатен забезпечити регламентовану 
нормами адгезію розчину до основи. Безпосередньо перед використанням розчинову 
суміш додатково перемішати. Отриману розчинову суміш використати протягом 90 хви-
лин.
Роботи по зведенню кам’яних конструкцій з керамічних, клінкерних, бетонних і природ-
них каменів, цегли і блоків, виконувати відповідно до вимог БНіП 3.03.01-87 «Несучі і 
огороджувальні конструкції».
При виконанні мурувальних робіт на підготовлену поверхню (очищену від бруду, пилу і 
інших зменшуючих адгезію речовин) за допомогою кельми нанести шар розчинової су-
міші, необхідної для роботи протягом «відкритого часу», і розрівняти. Потім зверху кладуть 
цеглу і легким постукуванням по верхній і боковій поверхні встановлюють його на від-
повідне місце, при цьому цеглу незначно повертати навколо вертикальної осі в одну та 
другу сторони. Таким же чином встановлюється наступна цегла і додатково дозаповню-
ються (при необхідності) вертикальні і горизонтальні шви, в яких розчинова суміш злегка 
пресується для запобігання утворенню повітряних проміжків. Вичавлені залишки розчи-
нової суміші використовуються для розшивки швів або кладки наступного шару.
При виконанні кладки необхідно забезпечити щільне прилягання розчину до поверхні 
цегли в горизонтальних і вертикальних швах.
Клінкерну цеглу або природний камінь укладати на шар розчинової суміші протягом 
приблизно двадцяти хвилин з моменту її нанесення («відкритий час») та коректувати їх 
положення ударами гумового молотку протягом не більше десяти хвилин після укладання 
(«час коректування»).
Для попередження погіршення адгезії розчину до цегли, після встановлення цегли в про-
ектне положення, забороняється змінювати її положення, а також докладати механічні 
впливи, які можуть привести до цього (підтісування і інше).
Увага! Цеглу попередньо не замочувати!
В спекотну погоду (температура цегли і поверхні викладки +25 ºC і вище) поверхню цегли 
злегка зволожити, але запобігати утворенню плівки води на поверхні.
При муруванні фасадних стінових конструкцій розшивку швів проводити одночасно або 
не пізніше 2-х годин від моменту приготування розчинової суміші, що надає можливість 
знизити витрати праці та часу внаслідок уникнення у подальшому додаткового техноло-
гічного процесу. При розшиванні швів не прикладати великих зусиль, щоб не порушити 
цілісність кладки.

Виконання робіт

Виконання робіт Загладжування швів проводиться після тужавіння розчину, або на рівні цегли, або злегка 
вдавлювати розчин у шви. Для загладжування швів рекомендується використовувати де-
рев’яну палку або пластмасовий шланг — залежно від бажаної структури поверхні кладки. 
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Час загладжування швів залежить від абсорбуючих властивостей використаної цегли і по-
годних умов. Шви слід загладжувати завжди при однаковому ступені тужавіння розчину. 
На час перерв в роботі кладку потрібно накривати.
Рухливість розчинової суміші, яка починає тужавіти, припускається підвищувати додатко-
вим перемішуванням, але забороняється додатково додавати в розчинову суміш воду.
В умовах спекотної і сухої погоди, особливо зовні, на протягах або при швах до 5 мм, не-
обхідно забезпечити нормальні температурно-вологісні умови твердіння розчину в швах 
мурування, для цього кладку накрити паронепроникною плівкою або іншим чином за-
безпечити зберігання швів вологими на протязі 72 годин.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від  
+5 до +30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Baumit Ceramic S / Ceramic F
Бауміт Керамік С / Керамік Ф

Призначення

Склад
Технічні
характеристики

Матеріал

Особливо еластичний (гнучкий) цементний розчин для затирання швів, використовуєть-
ся в системах Baumit при облицюванні керамічною і клінкерною плиткою, при виконан-
ні лицьової кладки (наприклад. з каменю, цегли, керамічних або газобетонних блоків, 
або бетону) і плитки.
Для внутрішнього і зовнішнього застосування.
 Заповнювач для швів FM Керамік S для обробки непоглинаючих плиткових поверхонь, 

для щільної керамічної і та клінкерної плитки. Затирається при зволожених поверхнях.
 Заповнювач для швів FM Керамік F для обробки поглинаючих плиткових поверхонь, 

для грубої керамічної та клінкерної плитки або природного каменю, або структурних 
поверхонь.

Заповнення швів виконується за допомогою фуговки (розшивки).

Цемент, органічні в’яжучі, пісок, добавки (умови використання - при температурі 20°С і 
відносній вологості 60%).

Заводського виготовлення, спеціальна суха суміш, виготовляється відповідно до  
EN 998-2, тип G, клас М10, з високою міцністю і адгезією. Після затвердіння стійкий 
до погодних умов - морозостійкий і водовідштовхувальний.

Заповнювач для швів Baumit Ceramic S та Cеramic F

 Морозостійкий
 Водовідштовхувальний
 Високоеластичний

Клас міцності на стиск: M100
Група за нормами: тип G (нормальний розчин) за DIN EN 998-2
Початкова міцність на вигин: >50 Н/мм2

Міцність зчеплення: >0,15 Н/мм² (табличне значення)
Коефіцієнт теплопровідності λ, 
сухий стан: 

<0,83 Вт/(м×К) при P = 50%
<0,89 Вт/(м×К) при P = 90%

Коеф. опору паропроникності 
μ: 

15/35 табличного значення

Розмір зерна: 0-1 мм
Водопоглинання: <0,40 кг/(м2×min0,5)
Реакція на вогонь: Клас А (негорючий)
Змішування водою: FM Керамік S — близько 4,5-5,5 л / мішок 25 кг

FM Керамік F — близько 3,5-4,5 л / мішок 25 кг
Мінімальна глибина шва: всередині — 5 мм

зовні:
FM Керамік S — 5 мм
FM Керамік F — 8 мм

Мін ширина шва: 5 мм
Час використання: прибл. 2 год.
Вихід: ~15 л свіжого розчину з мішка 25 кг
Витрата: Формат плити (см)

24,0 х 5,2 ~6,5 кг/м²
24,0 х 11,3 ~5,0 кг/м²
24,0 х 7,1 ~4,0 кг/м²

Кольори: екстар-білий, бежево-білий, сіро-білий,
яскравий пісок, сріблясто-сірий, старий цемент,
темно-сірий, антрацит, чорний
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Упаковка

Зберігання

Основа

Використання

Застереження

Мішок 25 кг, 1 піддон = 42 мішки = 1 050 кг.

У сухому місці, в закритій упаковці, на палетах:
FM Keramik S — підтверджено не менше 12 місяців (раніше помилково зазначалась  
3 місяці). FM Керамік F – підтверджено не менше12 місяців (раніше помилково зазна-
чалась 6 місяців).

Повинна бути здатною нести навантаження, щільною, стабільною, незамерзлою, очище-
ною від пилу і жиру, мастил та інших речовин що знижують адгезію.
Лицьова стіна з повністю порожніми або розшитими швами на всю глибину до основи:
Мінімальна глибина швів:
 FM Kermik S — 5 мм
 FM Керамік F — 8 мм

Замішування:
Суміш замішується водою при низькій швидкості міксера до отримання однорідної маси 
без грудок.
 FM Керамік S — до консистенції пластиліну
 FM Керамік F — до консистенції вологого ґрунту
Для того, щоб уникнути будь-яких змін в колірних відтінках — додавати завжди однакову
кількість води.
Недодавати воду або інші матеріали (наприклад, антифриз) під час гідратації цементу!
Заповнення за допомогою FM Keramik S
Приготовлена розчинова суміш FM Keramik S закладається в шов гумовим шпателем,
звертаючи увагу на повне суцільне заповнення. Змити розчинову суміш з поверхні губ-
кою перш ніж матеріал висохне. Після затужавіння розчинової суміші, повторно очистити
поверхню, видалити залишки.
Заповнення за допомогою FM Keramik F
Приготовлена розчинова суміш FM Керамік F закладається в шов за допомогою фуговки 
в двох послідовних стадіях за принципом «свіже на свіже». На першому етапі, заповню-
ються вертикальні шви, а на другому по горизонталі, або навпаки.
Перехрестя швів з`єднати разом і рівномірно згладити врівень з краями цегли.

Для запобігання зміни кольору в сітці в процесі роботи слід звернути увагу на дозування
глибину і ширину швів.
Дотримуватися стандартів, інструкцій та іншої технічної інформації, що стосується під-
кладки та оболонки.
В процесі роботи і під час зв’язування матеріалу (2 дні), температура, повітря і землі не
повинна бути нижче + 5 °С. Не проводити роботи під дощем, під прямими сонячними 
променями, сильного вітру або протягів. Висока вологість повітря і низькі температури 
збільшують час схоплювання суміші, високі температури скорочують час затвердіння!
Для того, щоб уникнути можливих колірних відмінностей матеріал повинен бути замовле-
ний у межах однієї партії.
Свіжо залиті поверхонь повинні відстоятися мін. 2 дні до заповнення швів.

Бетонні суміші

Виконання робіт
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Baumit Beton B25
Бауміт Бетон B25

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Висока міцність
 Легке та зручне нанесення
 Затверділий бетон вологостійкий і морозостійкий
 Екологічно чистий

Сфера 
застосування

Технічні 
характеристики

Бетонна суміш Baumit Beton B25 - призначена для:
 влаштування бетонних підготовок та стяжок, наприклад, в підвальних приміщеннях;
 заливання невеликих монолітних конструкцій та малих архітектурних форм;
 бетонування конструкцій які не піддаються деформаціям: пандусів, тротуарних плит, 
доріжок;
 закладання отворів в залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інже-
нерних мереж і комунікацій;
 усунення дефектів в бетонних конструкціях;
 інших загальнобудівельних і ремонтних робіт по бетону.
Рекомендована товщина бетонної стяжки: 50-150 мм.
Суміш Baumit Beton B25 не призначена для масового будівництва і бетонування вели-
когабаритних конструкцій.
Baumit Beton B25 не застосовувати для влаштування несучих конструкцій.

Модифікована бетонна суміш Baumit Beton B25 
для ремонтних та садових робіт

Відповідність матеріалу
Технічні характеристики і показники якості суміші Baumit Beton B25 відповідають та пе-
ревищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи 
Ц.1.СТ2.
Технічні характеристики викладені при температурі +20±2 °С і відносній вологості пові-
тря 55±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад: цемент, заповнювач, добавки

Змішування з водою: ~0,1 л води на 1 кг сухої суміші 
~2,5 л на 25 кг сухої суміші

Крупність заповнювача: до 1,25 мм
Термін придатності розчинової 
суміші:

не менше 90 хвилин

Міцність на стиск (через 28 
діб):

відповідає класу міцності B25 (М300), 
не менше 30 МПа

Міцність зчеплення з основою 
з бетону після витримування у 
повітряно-сухих умовах:

не менше 0,5 МПа

Морозостійкість: не менше 75 циклів
Температура експлуатації 
затверділого розчину:

від +40 °С до –30°С 

Час можливого технологічного 
пересування:

через 24 години

Укладання наступних покрит-
тів:

не раніше ніж через 28 діб
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Термін зберігання

Приготування

Виконання робіт

Пакування

Підготовка

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5 °C (мінусова 
дозволяється)  до +30 °C, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаков-
ці — не більше 12 місяців від дати виробництва.

Суміш Baumit Beton B25 можна змішувати в бетонозмішувачі, як гравітаційного, так 
і примусового типу. Кількість води, залежно від бажаної консистенції (2,5-3 л/мішок). 
Для зачинення використовуйте тільки чисту воду (із систем водопостачання). Тривалість 
змішування 3-5 хвилин. Свіжа бетонна суміш повинна бути використана відразу після 
приготування. Уникайте скидання бетонної суміші з висоти що перевищує 1 метр.
Передозування води знижує міцність бетону, збільшує усадку і може призвести до появи 
тріщин в тілі конструкції.

При виконанні підлогових бетонних стяжок Baumit Beton B25 на ґрунтову основу про-
класти поліетиленову плівку, яка запобігатиме втратам води із бетонної суміші. Щоб ви-
ключити передавання деформацій стін на стяжку, необхідно відокремити бетонну підлогу 
від стін і опорних конструкцій, для цього по стінам і навколо колон прокласти амортиза-
ційну стрічку. Окремі приміщення розділити дилатаційними швами, зокрема якщо при-
сутні підлоги з обігрівом.
Приготовлену бетонну суміш слід ретельно перемішати за своєю консистенцією, а потім 
укласти, утрамбувати і вирівняти поверхню. Бетонні роботи повинні бути завершені про-
тягом однієї години, а в разі високих температур  протягом півгодини після приготування 
бетону.

Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг.

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа має бути сухою, міцною, здатною нести навантаження, без тріщин, рівномірно 
поглинаючою. Поверхня основи не повинна бути водовідштовхувальна. Основу очистити 
від висолів, пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби. Неміцні ділянки 
поверхні видалити. Всі бетонні роботи повинні проводитися відповідно до будівельних 
норм. Під час бетонування і під час твердіння бетону, температура повітря і  навколиш-
нього середовища не повинна бути нижча за +5 °С. Не виконуйте роботи на промерзлих 
основах та / або у разі ризику замерзання.
Тріщини в основі розшити, обробити ґрунтовкою Baumit SuperPrimer  і витримати тех-
нологічну перерву не менше 60 хвилин. Для сильнопоглинаючої поверхні застосувати 
ґрунтовку Baumit Grund.
Великі дефекти глибиною до 50 мм в бетонних конструкціях відремонтувати сумішшю 
Baumit Beton B25.
Укладання підлогових бетонних стяжок Baumit Beton B25 виконувати картами площа 
яких не перевищує 20 м²; по периметру таких карт виконувати деформаційні шви.
Перед укладанням бетонної суміші по ґрунту, ґрунтову основу ущільнити щебенем і потім 
влаштувати ретельно ущільнену піщану або піщано-гравійну підсипку, яку необхідно за-
стелити поліетиленовою плівкою.
Примітка! Конструктивне рішення бетонної підлоги по ґрунту залежить від рівня ґрунто-
вих вод.
Для зниження ризику появи тріщин в місцях з мінімальною товщиною рекомендується 
на горизонтальну основу прокласти металеву сітку.

Виконання робіт

Температура застосування 
розчинової суміші:

від +5°С  до +30 °С

Вихід продукції: ~12,5 л бетонної суміші з мішка 25 кг
~0,50 м³ з 1 тонни сухої суміші

Витрата сухої суміші: ~20 кг/м² на шар товщиною 1 см

Рекомендації щодо 
виконання робіт

Протягом перших трьох діб бетон оберігати від навантажень і швидкого висихання 
шляхом усунення впливу прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягів. 
Для цього свіжий бетон рекомендується накривати вологонепроникною поліетиленовою 
плівкою. Після затвердіння бетону, покриття періодично зволожувати аж до набору оста-
точної міцності.

Після вирівнювання бетонної суміші Baumit Beton B25 правилом, при необхідності от-
римати гладку поверхню, рекомендується приблизно через 6 годин шар бетону затерти 
спеціальною шліфувальною машиною — «вертоліт». При затиранні рекомендується за-
стосовувати корундовий або кварцовий поверхневий укріплювач. Час технологічної пе-
рерви перед затиранням бетонного покриття Baumit Beton B25 залежить від вологості і 
температури навколишнього середовища.
Бетон, який примикає до конструкцій колон, ям, дверних прорізів і стін необхідно обро-
бити в першу чергу за допомогою крайових гладильних машин, оснащених вільно обер-
товими дисками.
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Представництва компанії 
Baumit в Україні

Каталог 
Технічна 
інформація

Ідеї з майбутнім.

Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»

м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

Виробничі потужності

Київська обл., Броварський р-н,
смт Велика Димерка, вул. Броварська, 179
+38 (044) 498 70 17
+38 (044) 498 70 19

Представництва в Західному регіоні

м. Львів, вул. Бузкова, 2
+38 (067) 203 62 30
M.Kotenko@baumit.ua

м. Івано-Франківськ
+38 (067) 353 41 57
S.Chubenko@baumit.ua

м. Хмельницький
+380 (67) 555 81 50
S.Soboliev@baumit.ua

Представництва в Східному регіоні

м. Харків, м. Суми, м. Краматорськ
+38 (067) 215 79 75
O.Pentsova@baumit.ua

м. Дніпро, м. Запоріжжя
+38 (067) 816 64 45
Y.Khizhnyak@baumit.ua

м. Полтава, м. Черкаси, м. Кропивницький
+38 (067) 326 29 97
V.Kukulenko@baumit.ua

Представництво в Південному регіоні

м. Одеса, м. Миколаїв
+38 (067) 343 82 38
S.Kamilchu@baumit.ua

Представництво в Центральному регіоні

м. Київ
+38 (067) 354 29 68
V.Kolodii@baumit.ua


