
Австрійська якість
Надійно, швидко та зручно
Широкий асортимент матеріалів
Екологічно та безпечно 

Австрійська 
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Інновація, надійність, партнерство та довіра у 
будівництві – цінності, що відстоює Бауміт. Широкий 
асортимент продукції Бауміт доступний більш ніж у 
тридцяти країнах світу – від матеріалів для фасадів 
з відмінними теплоізоляційними властивостями до 
штукатурок і фарб. Всі продукти пройшли перевірку в 
системі та оптимально поєднуються один з одним.

Бауміт робить наступний крок для розширення своєї 
компетенції в будівництві. З програмою для укладання 
плитки Бауміт охоплює також сферу облицювання як 
зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь. Лінійка продукції 
для плиткового облицювання повністю відповідає 
професійним вимогам в сфері внутрішнього та 
зовнішнього оздоблення та ремонту. 

Керамічні покриття зазвичай коштують чимало. Саме 
тому застосування високоякісних та надійних матеріалів 
для облицювання має неабияке значення. Професійний  
клей для плитки гарантує міцність, еластичність та 
довговічність покриття.

Підготовка основи

Для якісного укладання плитки основа має бути рівною, 
сухою та здатною витримувати навантаження. Перший 
етап – ґрунтування поверхні за допомогою ґрунтувальних 
сумішей Бауміт Ґрунд або Бауміт СуперҐрунд. Дефекти у 
виді тріщин та сколів необхідно відновити ремонтною 
сумішшю Бауміт Прецізо. Для вирівнювання нерівностей 
підлоги можна використати самовирівнювальні суміші 
Бауміт Нівелло. 

Гідроізоляція
Для попередження накопичення вологи під керамічним 
покриттям Бауміт пропонує гідроізоляційні суміші – Бауміт 
Пруф для внутрішніх робіт та Бауміт Протект для зовнішніх 
робіт та цокольної частини будівлі.
На особливу увагу заслуговує вибір клею, що залежить 
від трьох факторів: виду облицювального матеріалу 
(а саме водопоглинаючої здатності зворотного боку 
плитки), типу основи (деформовані та недеформовані) 
та навантаження на облицювальний шар (використання 
клейової суміші для підлог з підігрівом в домашніх умовах, 
торгових центрах чи в промислових умовах).

Приклеювання плитки
Вісім різних видів клею дають можливість обрати 
оптимальний клей для будь-якого керамічного покриття, 
основи та відповідно до вимог.  

Захист від вологи
Вологостійкі, еластичні, стійкі до плісняви затирки для 
заповнення швів та силіконові герметики підійдуть 
за кольором до будь-якого керамічного покриття та 
нададуть йому довершеності. Кольорова гамма затирок 
представлена у 24 кольорах.

Бауміт гарантує швидкий та зручний процес облицювання.
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Перший етап перед укладанням плитки  
– ґрунтування, зміцнення основи та 
вирівнювання поглинаючої здатності 
поверхні за допомогою ґрунтувальних 
сумішей Бауміт. Ґрунтування необхідно 
для того, щоб збільшити адгезію,  
укріпити основу, вирівняти поглинаючу 
здатність. Так, для мінеральних 
поглинаючих поверхонь, таких як 
бетон, газобетон, цементно-піщані та 
гіпсові штукатурки та стяжки, необхідно 
використовувати ґрунтувальну суміш 
БаумітҐрунд. Якщо ж необхідно 
підготувати непоглинаючу поверхню, 
наприклад, при укладанні методом 
«плитка на плитку», чи укладанні на 
штучний камінь або гладкий бетон, 
використовується ґрунтувальна суміш 
Бауміт СуперҐрунд. 

Для укладання керамічної плитки необхідна горизонтальна  або 
вертикальна рівна, підготовлена поверхня, що забезпечить 
швидке та зручне облицювання та довговічність покриття, а 
також нормативні витрати матеріалів. 
Особливістю нівелірмас Бауміт є відсутність напруження 
та тріщин при твердінні, однорідна гладка поверхня без 
повітряних пор, легкість та простота у роботі та швидке 
виконання подальших оздоблювальних робіт. Технологічне 
пересування можливе вже через 2-3 години, а подальше 
облицювання – через 24 години.
Всі суміші можуть використовуватись по деформованих 
основах, наприклад, для влаштування підлог з підігрівом. 
Самовирiвнювальнi сумiшi Баумiт Нівелло призначені для 
вирівнювання нерівностей підлоги вiд 1 до 20 мм.

Дефекти у виді тріщин та сколів необхідно відновити ремонтною 
сумішшю Баумакол Прецізо. Основи, що пошкоджені 
мікроорганізмами, необхідно очистити механічним способом 
та обробити антигрибковим розчином Бауміт СанірЛьозунг.

Глубокопроникна ґрунтувальна суміш Бауміт Ґрунд (концентрат)

Бауміт Нівелло Кваттро

Ремонтна суміш Бауміт Прецізо

Про що говорить європейське маркування
Ґрунтувальна суміш Бауміт СуперҐрунд

Концентрована, високоякісна, без розчинників, глибокопроникна водополімерна 
ґрунтувальна суміш. Закріплює, підвищує адгезійні властивості, вирівнює поглинаючу 
здатність основи. Призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення стяжок, ремонтних, гідроізоляційних, самовирівнювальних і клейових сумішей. 
Розводиться водою 1:1.  

Час висихання:  для сухих основ - 15хв.,
   для вологих основ - 12 год.

Витрати:    приблизно 0,15 кг/м²
Упаковка:   каністра 5 кг та 10 кг

Самовирівнювальна суміш на спеціальному в’яжучому з полімерними домішками. 
Використовується для влаштування підготовчого шару під покриття з керамічної плитки та 
інших видів покриттів для підлог. Технологічне переміщення можливе через 2-3 години. 
Придатна для використання по основах, що підлягатимуть підігріву. Для ручного та 
механізованого виконання робіт. 
Рекомендована товщина клейового шару: 1-20мм.

Витрати:    приблизно 1,5 кг/м2 / 1 мм товщини шару
Упаковка: :   мішок 25 кг

Модифікована, цементна, водо- та морозостійка вирівнююча ремонтна суміш. Для місцевого 
вирівнювання поверхонь стін та підлог, перед початком штукатурних, облицювальних та 
інших оздоблювальних робіт. 
Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару 2-30 мм.

Витрати:   приблизно 1,5 кг/м2 / 1 мм товщини шару
Упаковка: :   мішок 25 кг

Швидкотвердіюча, однокомпонентна, ґрунтувальна суміш з додаванням кварцового піску 
для непоглинаючих поверхонь (глазуровані поверхні, штучний камінь, гладкий бетон, 
тощо). Використовується перед укладанням плитки на плитку, нанесенням ремонтних, 
самовирівнюючих та клейових сумішей. Не містить розчинників. Застосовується зовні та 
всередині приміщень.

Час висихання:  60хв. 

Витрати   приблизно 0,1-0,15 кг/м²
Упаковка:   відро 5 кг 

  Для зміцнення основи
  Для збільшення адгезії
  Під плиткове облицювання
  Під нівелірмаси

Відсутність напруження та тріщин при твердінні
Однорідна гладка поверхня без повітряних пор
Для підлог з підігрівом
Для механізованого та ручного нанесення

Для підготовки непоглинаючих основ
Прискорений час висихання
Для внутрішнього та зовнішнього застосування

На кожному пакуванні плиткового клею Baumit нанесене маркування за європейською класифікацією щодо відповідності технічним вимогам. 
Така класифікація визначається європейськими нормами EN 12001, EN 12002 та EN 12004.
Позначення “C1” та “C2” стосуються показників міцності зчеплення (адгезії) з основою та плиткою:

- не менше 0,5 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C1”;
- не менше 1,0 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C2”.

Літери “T” та “E” у маркуванні стосуються технологічних властивостей:
- “ T” – тиксотропний, тобто низький рівень сповзання (≤0,5 мм) плиток зі стіни під час облицювання;
- “E” – “extended open time”, що вказує на підвищений (не менше 30 хв.) “відкритий час”. Тобто, приклейка плиткових покриттів може виконуватись 

протягом 30 хв. після нанесення клейової розчинової суміші на основу, і при цьому гарантується адгезія клейового розчину з плиткою не 
менше ніж 0,5 МПа.

Основи, що будуть піддаватись температурним деформаціям (деформівні основи) мають облицьовуватись із застосуванням плиткових клеїв, 
позначених як “S1” у відповідності до EN12004, що гарантує високу гнучкість плиткових розчинів, тобто зміна довжини зразків із розчинів таких 
клеїв під час їх навантаження згідно нормативних випробувань до початку руйнування становитиме не менше 2,5 мм.
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Всі клеї розподіляються на дві групи: еластичні і базові.
До еластичних клеїв відносяться клейові суміші з приставкою Флекс 
(Flex) і відповідають групі С2. Сфера застосування еластичних клеїв 
дуже широка: від облицювання душових, ванних кімнат, терас, 
цокольних частин будівель до укладання плитки на підлоги з підігрівом 
або укладання плитки методом «плитка на плитку». Еластичні клеї 
Бауміт представлені наступними клейовими сумішами: Бауміт 
ФлексМармур, Бауміт ФлексТоп та Бауміт ФлексУні. Так, клей 
Бауміт ФлексМармур, виготовлений на основі білого цементу, 
рекомендується використовувати для облицювання матеріалами зі 
світлих порід з низьким водопоглинанням, наприклад, мармуром, 

мозаїкою та скломозаїкою. Особливість цих облицювальних 
матеріалів полягає в тому, що при влаштуванні їх на клеї зі звичайного 
сірого цементу з часом вони можуть значно потемнішати та втратити 
первозданний вигляд. Клейові суміші Бауміт ФлексМармур та 
Баумакол ФлексТоп відносяться до високотехнологічних матеріалів, 
які мають максимально широку сферу застосування, в тому числі, 
вони можуть використовуватись для облицювання камінів та 
влаштування підлог з електричним підігрівом. Еластична клейова 
суміш Бауміт ФлексУні – це універсальний еластичний клей з 
широким спектром застосування та оптимальним поєднанням ціна-
якість.

До базових клеїв (група С1) відносяться клейові суміші, призначені для 
приклеювання плитки розміром до 400х400мм на недеформовану 
основу. Пропонується 5 видів клею для різних вимог: Бауміт Б’янко, 
Бауміт ПроПлюс, Бауміт Бейсік, Бауміт Медіо,  Бауміт Ван. 
Клей Бауміт Б’янко – це білий тиксотропний клей для укладання 
мозаїки та скломозаїки на недеформовані основи. Клей Бауміт 
ПроПлюс – тиксотропна суміш з широким спектром застосування для 
недеформованих основ, наприклад,  для облицювання матеріалами з 
низьким водопоглинанням (керамогранітом, клінкерною плиткою та 
іншими видами натурального та штучного каменю). Бауміт ПроПлюс 
розроблена спеціально для професійного використання і поєднує в 

собі високі технічні властивості матеріалу і покращені властивості 
для роботи (високу пластичність, стійкість до сповзання, подовжений 
час корегування плитки, тощо). Для вирівнювання горизонтальних 
основ з одночасним приклеюванням облицювального матеріалу 
рекомендується використовувати клей Баумакол Медіо. Товщина 
шару  клейового розчину може досягати 20мм. 
Клейова суміш Бауміт Бейсік допоможе якісно, легко укласти 
керамічну плитку на стіни та підлогу. Бауміт Бейсік – базова клейова 
суміш, виготовлена за австрійськими рецептурами та відповідає 
високим європейським нормам. Всі клеї Бауміт відповідають 
європейським екологічним стандартам.

Еластичні клейові суміші Бауміт

Бауміт ФлексМармур
Біла високоеластична клейова суміш для мармуру та скломозаїки

Бауміт ФлексТоп 
Високоеластична клейова суміш з максимально широким спектром 
застосування

Бауміт ФлексУні 
Універсальна еластична клейова суміш

Біла, високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для облицювання мармуром, 
мозаїкою та іншими плитками з натуральних і штучних матеріалів світлих порід, а також при облицюванні 
методом «плитка на плитку». Для облицювання деформованих основ, що підлягають механічним та 
термічним навантаженням (в т.ч. для підлог з водяним та електричним підігрівом). Використовується 
для облицювання душових кімнат, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з 
водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових 
та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 3-20мм.

Група Ц.1.ЗК4   Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 TE S1   Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для приклеювання плиткових матеріалів 
різного виду і формату стійких до прокрашування на деформівні основи, що підлягають механічним 
та термічним навантаженням (у т.ч. для підлог з водяним та електричним підігрівом), плитки з граніту, 
мозаїки, натурального та штучного каменю, керамограніту, керамічної плитки, а також при облицюванні 
методом «плитка на плитку». Використовується для облицювання душових кімнат, басейнів, ємностей 
для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та 
зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Також використовується при облицюванні зовнішніх поверхонь камінів та печей, температура яких не 
перевищує 100 0С.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit FlexMarmor.

Група Ц.1.ЗК4  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 TE S1   Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, 
керамогранітом, мозаїкою, плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), а також при 
облицюванні методом «плитка на плитку» на деформівні основи.  Використовується для облицювання 
душових кімнат, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, 
експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit FlexMarmor.
Для підлог з електричним підігрівом використовується – Baumit FlexTop.

Група Ц.1.ЗК4   Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 T   Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Для мармуру, мозаїки та скломозаїки
Для облицювання камінів та печей мармуром
Для високих термічних (90оС) 
та механічних навантажень
На основі білого цементу

Для облицювання фасадів плитками 
та матеріалами з каменю
Для більшості видів та розмірів плитки
Для підлог з водяним та електричним підігрівом
Для облицювання камінів та печей зовні

Для високих термічних та 
механічних навантажень
Для підлог з водяним підігрівом
Для плитки великих розмірів

Бауміт Б’янко
Клейова суміш для мозаїки та скломозаїки

Бауміт ПроПлюс 
Посилена клейова суміш для керамограніту

Бауміт Медіо
Товстошарова клейова суміш для підлоги

Бауміт Бейсік
Базовий клей для плитки

Бауміт Ван
Клей для плитки 

Біла, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою, скломозаїкою та іншими 
видами плитки з природного та штучного каменю світлих порід розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, 
недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати Baumit FlexMarmor, Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.

Група ПЦ1.ЗК2  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1Т    Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання гресу та керамогранітної плитки, керамічної плитки, плитки з 
природного та штучного каменю (крім мармуру) розміром не більше 400х400 мм на недеформівні стіни та підлогу. Водо- та 
морозостійка. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм
Для основ, що деформуються рекомендується використовувати - Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група Ц.1.ЗК2  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1Т    Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром 
не більше 400х400мм на міцну, недеформовану горизонтальну поверхню, без попереднього вирівнювання. Для внутрішніх 
та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 4-20мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ПЦ1.ЗК2  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром 
не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та 
морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм
Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ПЦ1.ЗК2  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1    Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:    приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Водостійка, модифікована, цементна клейова суміш для облицювання підготовлених недеформованих основ керамічною 
плиткою, плиткою із натурального та штучного каменю з водопоглинанням понад 3%, розміром не більше 300х300 мм, на 
мінеральні основи (бетонні, цементні). Застосовується всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2-10 мм.

Для облицювання зовні будівель  використовувати клейову суміш Baumit Basic, Baumit ProPlus, Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання деформівних основ використовувати клейову суміш Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.

Група Ц.2.ЗК1  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)

Витрати:    приблизно від 1,5 до 7 кг/м2, залежно від виду та розміру плитки
Упаковка:    мішок 25 кг

Для мозаїки, скломозаїки та плитки зі світлих 
порід природного та штучного каменю
На основі білого цементу
Для внутрішніх та зовнішніх робіт 
Екологічно чиста та безпечна

Для керамогранітної плитки (GRES)
Стійкість до сповзання
Водо- та морозостійка
Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Товщина шару до 20 мм
Приклеювання з одночасним 
вирівнюванням підлоги
Водо- та морозостійка 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Для керамічної плитки, натурального 
та штучного каменю
Водо- та морозостійкий
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Для облицювання стін та підлог

 Клейові суміші Бауміт 
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  Для керамічної плитки розміром 
    не більше 300х300
  Для вертикальних та горизонтальних 

    основ всередені приміщень
  Для оштукатурювання невеликих ділянок
  Надійно, зручно та ефективно
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Довговiчне та стiйке до дiї вологи облицювання Ідеальне заповнення швів

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ЗАТИРОК ТА СИЛІКОНІВ

Герметизація за допомогою силікону

Підлоги та стіни у вологих приміщеннях, що піддаються 
безпосередній дії проточної води, потребують надійної гідроізоляції. 
Бауміт Пруф та Бауміт Протект забезпечать відмінну гідроізоляцію 
терас, балконів, цокольної частини будівлі та всіх поверхонь, що 
піддаються атмосферним впливам. Еластичне однокомпонентне 

водонепроникне покриття Бауміт Пруф утворить безшовний 
гідроізоляційний шар у місцях дії безнапірної води у ванних кімнатах 
та саунах. Балкони, тераси та цокольні поверхи допоможе захистити 
еластична однокомпонентна водонепроникна суміш Бауміт Протект.

Шви, як сполучний елемент керамічних покриттів, виконують 
дуже важливу функцію. Вони є важливим елементом дизайну та 
забезпечують захист і надійність покриття.
При правильному поєднанні плитки та затирки для заповнення 
швів Ви можете досягти різних стереоефектів. Саме тому 

пропонується 24 трендових кольори затирок Бауміт.
Затирка Бауміт – еластична, водостійка та стійка до забруднень 
суміш, що захищає від утворення плісняви та грибків, гарантує 
надійність та гарний зовнішній вигляд керамічного покриття на 
довгі літа.

При постійному механічному навантаженні або при поєднанні 
різних будівельних матеріалів, силіконовий герметик Бауміт є 
оптимальним доповненням до затирок для заповнення швів. 

Кутові шви ідеально заповнюються за допомогою силіконового 
герметика. Продукт надовго зберігає свою еластичність та 
абсолютну герметичність навіть при зрушеннях основи.

Бауміт Пруф 
Однокомпонетна гідроізоляційна суміш 

Бауміт ПреміумФуге
Еластична затирка для швів

Бауміт Протект  
Мінеральна гідроізоляційна суміш

Бауміт Силікон 
Силіконовий герметик

Гідроізоляційна стрічка

Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш. Не містить 
розчинників. Утворює безшовний гідроізоляційний шар підготовлених поверхонь під послідуюче 
покриття облицювальними матеріалами у вологих приміщеннях, душових, ванних кімнатах, в місцях 
дії безнапірної води, громадських та адміністративних будівлях. Застосовується всередині приміщень. 
Основу попередньо поґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд. 
Рекомендована товщина шару: 1 мм (в два шари, при нанесені велюровим валиком).

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/на 1 мм товщини шару
Упаковка: відро 7 кг

Еластична, водо- та морозостійка, гідрофобна, мінеральна, модифікована суміш для заповнення 
міжплиткових швів в душових, на балконах, терасах, підлогах з електричним та водяним підігрівом, 
експлуатованих покрівель, фасадах та інших конструкцій житлових та адміністративних споруд. 
Застосовується зовні і всередині приміщень.
Рекомендована ширина шва: 2-7 мм.

Група Ц.1.РШ2   Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас CG 2   Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Кольори: Orange (Оранж), Red (Червоний), Deep blue (Темно синій), Yellow (Жовтий), Green (Зелений), 
Black (Чорний) наявні тільки в 2 кг упаковці.

Витрати: приблизно 0,5-0,9 кг/м2

Упаковка: відро 2 кг та 5кг

Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш на основі 
цементу. Для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених поверхонь під послідуюче покриття 
облицювальними матеріалами в вологих приміщеннях, на стіни та підлогу, балкони, тераси, басейни, 
цокольні поверхи. Основу попередньо ґрунтувати сумішшю БаумітҐрунд. Застосовується зовні та 
всередині приміщень. 
Рекомендована товщина шару: 2 мм (в два шари, нанесені сталевим шпателем).

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/ на 1 мм товщини шару
Упаковка: мішок 18 кг

Високоякісний еластичний, однокомпонентний силіконовий герметик, стійкий до дії ультрафіолету для 
герметизації швів та стиків в санвузлах, душових кімнатах, ваннах, кухнях, на балконах, терасах тощо. 
Не містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Доступний в усіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому кольорі.

Витрати: приблизно 1 туба 310 мл/10 п.м
Упаковка: туба 310 мл

Стрічка для герметизації вертикальних та горизонтальних, зовнішніх та внутрішніх швів стін та підлог. 
Армована, еластична, гідроізоляційна стрічка з виступаючими з обох сторін смугами склосітки. 
Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізоляції.
Ширина: 12 см, 10 пг.м. в рулоні / 250 шт. в палеті.

  
  

24 нових кольори
Для швів 2-7 мм
Для підлог з підігрівом
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
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Програма 
плиткового 
облицювання 

Лінійка матеріалів для плиткового облицювання  є результатом багаторічного досвіду 
та досліджень. Це повний набір матеріалів для укладання керамічної  плитки. Дозволяє 
виконувати будь-які роботи - від підготовки основи, вирівнювання нерівностей підлоги, 
гідроізоляціїі до затирання швів. На вибір 8 різних клейових сумішей для будь-якого типу 
плитки. Легко та швидко, надійно та  довговічно.
Високоякісні системні рішення від австрійскої компанії Бауміт.

ТОВ “Бауміт Україна”
03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
Тел.: +38-044/568-52-54


