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10 вагомих причин на користь систем
теплоізоляції Бауміт
комфортна атмосфера в будь-яку пору року
економія енергії на все життя
заощадження витрат на нове будівництво
захист кладки від тріщин та погодних умов
відсутність містків холоду
захист від цвілі, плісняви, грибків
охорона навколишнього середовища за рахунок зниження викидів CO2
збільшення вартості Вашого будинку при продажу
вивільнення внутрішнього простору завдяки тоншій кам’яній кладці
відповідність вимогам європейських та українських технічних норм
ETAG 004 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008
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Ідеальна відповідність
Подібно до шкіри людини, система теплоізоляції захищає будинок від
негативних зовнішніх впливів. Від приватного будинку до висотних будівель: кожна з систем теплоізоляції Бауміт ідеально підходить до відповідних основ, відповідає вимогам норм та побажанням забудовника.
Всі компоненти систем теплоізоляції Бауміт пройшли дослідження та
відповідають вимогам європейських технічних норм ETAG 004 (європейські норми для скріплених систем теплоізоляції) та українських
норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і за багатьма ознаками перевищують вимоги правових норм та приписів.

Насолоджуйтесь якістю життя
Приємний та затишний мікроклімат приміщення покращує самопочуття і якість життя у Вашому домі. Найважливішою складовою комфортного мікроклімату виступає система телоізоляції. Адже лише за цієї
умови буде забезпечена оптимальна температура та ідеальний захист
приміщення від холоду.
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Приємна зима
Температура внутрішньої поверхні стін не повинна перевищувати
2°C у порівнянні з температурою повітря у кімнаті. Системи теплоізоляції Бауміт забезпечують «ефект каміну» в будівлі, адже вони не випускають тепле повітря назовні і зберігають комфортний температурний
баланс Вашого будинку, завдяки чому Ви почуваєтесь чудово за мінімальних витрат на опалення. Клімат Вашого приміщення додатково
покращить герметизація вікон та належна вентиляція.

Прохолодне літо

Системи теплоізоляції Бауміт діють як щит від спеки: зменшується
нагрівання кам’яної кладки, кімнатне повітря залишається приємно
прохолодним. Утеплення даху, цоколя, заміна зовнішніх вікон, дверей
- посилюють ефект. Безсонні ночі, спекотні робочі дні через надмірну
температуру у кімнаті або нежить посеред літа через кондиціонери відійдуть у минуле.
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Забудьте про плісняву!
Різні будівельні матеріали (змішана кладка) передають тепло по-різному. З’являються містки холоду, що сприяє утворенню конденсату на
внутрішніх стінах будівлі. Ця волога сприяє появі шкідливих грибків
та плісняви. Системи теплоізоляції Бауміт вирівнюють температуру на
стінах, таким чином ефективно запобігаючи утворенню плісняви.
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Зменшення витрат на електроенергію
За допомогою системи теплоізоляції протягом холодної пори року знижуються витрати на опалення, а влітку - на кондиціонування, що економить
енергію у подвійному розмірі. Ви можете заощадити понад 50% витрат на
енергію при термічній реконструкції Вашого будинку, а також побудувати
енергоефективний будинок або будинок із нульовими затратами енергії і
таким чином знизити ваші експлуатаційні витрати до мінімуму.

Гарантована довговічність
Система теплоізоляції Бауміт огортає Ваш будинок подібно захисній
оболонці. Таким чином кам’яна кладка захищена від найрізноманітніших погодних умов. Системи теплоізоляції Бауміт захищають конструктив від негативних зовнішніх впливів, через які в ньому можуть
виникати тріщини та містки холоду.
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Бауміт НівоФікс
Kлейова суміш для плит утеплювача

1

Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для
приклеювання фасадних пінополістирольних та
мінераловатних теплоізоляційних плит.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Детальна інформація на стор. 8

Фасадна пінополістирольна плита

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу. Група горючості Г1.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

2

Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Бауміт ДуоТекс
Лугостійка склосітка

3

Лугостійка, армувальна склосітка для укладання в
клейові шпаклювальні суміші Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 100 см
Детальна інформація на стор. 12.

Бауміт БауКонтакт
Клейова шпаклювальна суміш для плит
утеплювача

4

Модифікована мінеральна суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит утеплювача і
влаштування армувального гідрозахисного шару в системах
теплоізоляції Бауміт.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Детальна інформація на стор. 10.

Бауміт УніПраймер
Універсальна ґрунтувальна суміш

5

Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання
поглинаючої здатності основи та підвищення зчеплення
з фінішним декоративним шаром. Використовується
перед нанесенням силікатної, акрилової, мінеральної та
мозаїчної декоративних штукатурок Бауміт.
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Детальна інформація на стор. 13.

Бауміт СтеллапорТоп
Мінеральна штукатурка

6

Еластична високопаропроникна, довговічна, стійка
до забруднень та атмосферних впливів,
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового
випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів
тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Детальна інформація на стор. 14.
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Бауміт НівоФікс

Kлейова суміш для плит утеплювача

Для мінеральної вати та пінополістиролу
Висока міцність зчеплення з основою
Легкий та зручний у застосуванні
Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова
суміш для приклеювання фасадних теплоізоляційних
плит. Відповідає групі Ц.1.ЗК5 згідно з вимогами
ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м²
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Застосування: призначена для приклеювання фасадних
теплоізоляційних плит з мінеральної вати і пінополістиролу. Не
застосовується для шпаклювання або улаштування гідрозахисного
армуючого шару. Застосовується зовні і всередині будівель.
Для
улаштування
армувального
гідрозахисного
шару
використовувати клейову шпаклювальну суміш Baumit BauContact.
Основа: основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною
нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів,
мастил, залишків старої фарби. Неміцні ділянки поверхні видалити.
Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних
сумішей Baumit. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити
механічним способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit
SanierLosung
Спосіб застосування:
Замішування: 25 кг сухої суміші NivoFix засипати в ємність з
5,3-5,5 літрами чистої води, перемішати за допомогою будівельного
міксера до утворення однорідної без грудок маси. Витримати 5 хв.
та повторно перемішати.
У приготований клейовий розчин не додавати воду та інші матеріали.
Для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит: Нерівності
понад 10 мм слід попередньо вирівняти обштукатурюванням
поверхні (наприклад, штукатурною сумішшю Baumit MPA-35). У
разі якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова суміш
наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по
периметру суцільною безперервною смугою шириною близько
50 мм і додатково у вигляді окремих клейових маяків (не менше
трьох) посередині плити. Площа приклеювання повинна складати
не менше 40% від площі плити. Якщо поверхня стіни не має
відхилень, то клейовий розчин наносити суцільним способом по всій
поверхні теплоізоляційної плити за допомогою зубчастого шпателя
з розміром зубців 10х10 мм (для плит з мінеральної вати - лише
суцільний спосіб нанесення). Перед нанесенням клейового розчину
на плиту з мінеральної вати обов’язково провести його втирання у
волокна плити. Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит
клейовим розчином. Закріплення плит дюбелями виконати через
24 години.
Загальні вказівки: не працювати при температурі нижче + 5°С і
вище + 30°С, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла,
дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення
впливу вказаних чинників.
Гарантії
виробника:
виробник
гарантує
вищезазначені
характеристики клей-шпаклівної суміші Baumit BauContact при
виконанні правил транспортування, зберігання, приготування
і виробництва усього комплексу робіт. Виробник не несе
відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також
застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених у даному
технічному описі.
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Бауміт БауКонтакт
Клейова шпаклювальна суміш
для плит утеплювача

Для пінополістиролу та мінеральної вати
Для приклеювання та армування
Легкість та простота у застосуванні
Високоадгезійна суміш на основі сірого цементу М500
для влаштування клейового, контактного та армувального
гідрозахисного шару в системі скріпленої теплоізоляції
фасадів. Відповідає групі Ц1.ГI3; ЗК5 згідно з вимогами
ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
Витрати:
для пінополістирольних плит
приклейка утеплювача: 4-5 кг/м²;
улашт. гідрозах. шару: 3-4 кг/м².
для мінераловатних плит
приклейка утеплювача: 4-5 кг/м²;
улашт. контактного шару: 2-3 кг/м²;
улашт. гідрозах. шару: 3-4 кг/м²
Вихід:
приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
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Застосування: Призначена для улаштування армувального гідрозахисного шару
в системі скріпленої теплоізоляції фасадів будівель, а також для приклеювання
фасадних теплоізоляційних плит на основі мінеральної вати та пінополістиролу до
стінових огороджувальних конструкцій будівель. Суміш BauContact рекомендовано
використовувати для вирівнювання поштукатурених і бетонних поверхонь з
армуванням скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або без неї.
Основа: Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести
навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків
старої фарби. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини
відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошкоджені
мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною
сумішшю Baumit SanierLosung.
Спосіб застосування:
Приготування:
Для зачинення сухої суміші Baumit BauContact застосовувати регламентовану
кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово
додавати у рідину при перемішуванні міксером або дрилем із спеціальною
насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи
розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання змішувача
повинна складати 400-600 обертів на хвилину. Витримати технологічну паузу 5
хвилин для «дозрівання» суміші, та перемішати її ще раз. Кількість води зачинення
повинно бути в межах від 5,2 до 5,4 л на 25 кг сухої суміші BauContact. У
приготований клейовий шпаклювальний розчин не додавати воду або сухої
суміші. Не змішувати з іншими матеріалами.
Нанесення:
Для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит: Нерівності понад 10 мм слід
попередньо вирівняти обштукатурюванням поверхні (наприклад, штукатурною
сумішшю Baumit MPA-35). У разі якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм,
клейовий шпаклювальний розчин наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту
з пінополістиролу по периметру суцільною безперервною смугою шириною
близько 50 мм і додатково у вигляді окремих клейових маяків діаметром 160
мм (не менше трьох) по центру плити. Площа приклеювання повинна складати
не менше 40% від площі плити. Якщо поверхня стіни не має відхилень, то
клейовий шпаклювальний розчин наносити суцільним способом по всій поверхні
теплоізоляційної плити за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців
10х10 мм. Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейовим
шпаклювальним розчином. Для плит з мінеральної вати лише суцільний спосіб
нанесення згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Перед нанесенням клейового
шпаклювального розчину на плиту з мінеральної вати обов’язково провести її
втирання у волокна плити. Закріплення плит дюбелями виконати через 24 години.
Для улаштування вирівнюючого шару по плитам з мінеральноі вати: не пізніше
14 днів з моменту закріплення теплоізоляційних плит дюбелями необхідно нанести
вирівнюючий шар з клейового шпаклювального розчину Baumit BauContact.
Товщина вирівнюючого шару повинна складати 1-2 мм. Для подальшого
виконання робіт витримати технологічну перерву не менше 1-2 днів.
Для улаштування армувального гідрозахисного шару: На рівні, ретельно укладені
на поверхні фасаду теплоізоляційні плити наноситься клейовий шпаклювальний
розчин Baumit BauContact за допомогою зубчастого шпателя з неіржавіючої сталі
з розміром зубців 10х10 мм. У свіжонанесений шар клейового шпаклювального
розчину Baumit BauContact укласти вертикальними полотнищами лугостійку
склосітку Baumit DuoTex на 1/2 - 2/3 її товщини з напуском суміжних полотнищ
не менше 100 мм, після чого поверхню загладити. Не допускати вирівнювання
армувальним гідрозахисним шаром поверхонь з неправильно укладеними
теплоізоляційними плитами. Для подальшого виконання робіт витримати
технологічну перерву не менше 3-5 днів. Товщина армувального гідрозахисного
шару повинна складати 3-5 мм, відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
Якщо армувальний гідрозахисний шар не нанесений протягом 2-х тижнів
після приклеювання, то теплоізоляційні плити з пінополістиролу слід повторно
відшліфувати.
Загальні вказівки: Не працювати при температурі нижче + 5°С і вище + 30°С,
у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або
протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.
11
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Бауміт ДуоТекс
Лугостійка склосітка

Лугостійка, плетена, армувальна склосітка
для укладання в клейові шпаклювальні
суміші Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм,
Ширина:
100 см
Витрати:
Вихід:

1,1 погонний м/м²
1 рулон/45 м²

Рулон 50 м², 1 піддон = 31 рулон = 1550 м²

СтарТекс

Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена,
склосітка для влаштування армувального
гідрозахисного шару в системах
теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм,
Ширина:
110 см
Витрати:
Вихід:

1,1 погонний м/м2
1 рулон/50 м2

Рулон 55 м2, 1 піддон = 33 рулони = 1815 м2

Фасадна
пінополістирольна
плита
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується
в системах теплоізоляції Бауміт. Група горючості Г1.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК
Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
12
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Бауміт УніПраймер

Універсальна ґрунтувальна суміш

Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання
поглинаючої здатності основи та підвищення зчеплення
з фінішним декоративним шаром. Використовується
перед нанесенням силікатної, акрилової, мінеральної та
мозаїчної декоративних штукатурок Бауміт.
Витрати:

прибл. 0,20 - 0,25 кг/м² на шпаклівках
прибл. 0,40 кг/м² на оштукатурених основах

Вихід:

прибл. 100-125 м²/з відра на шпаклівках
прибл. 63 м²/з відра на оштукатурених основах

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СтеллапорТоп

Силікон-силікатна штукатурка

Еластична високопаропроникна, довговічна, стійка до
забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна,
стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійка
до впливу мікроорганізмів
тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в
системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних,
підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь
та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.
Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати:
Вихід:		

приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати:
Вихід:		

приблизно 2,9 кг/м²
приблизно 8,6 м² з відра

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати:
Вихід:		

приблизно 2,5 кг/м²
приблизно 10 м² з відра

Упаковка:

відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
13
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Бауміт ЕдельПутц Шпеціаль
Мінеральна штукатурка

Мінеральна, високопаропроникна,
не горюча
Для зовнішніх та внутрішніх робіт
Для механізованого та ручного нанесення
Мінеральна, високопаропроникна, стійка до атмосферних
впливів, не горюча, водовідштовхувальна, тонкошарова
декоративна штукатурна суміш зі структурою «короїд» та
«баранець». Відповідає групі Ц.1.ШТ4 згідно з вимогами
ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
Структура „баранець“ 2мм
Витрати: приблизно 3 кг/м² при товщині шару 2 мм
Вихід:
приблизно 8,3 м2/мішок
Структура „короїд“ 2мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м² при товщині шару 2 мм
Вихід:
приблизно 8,6 м2/мішок
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

14
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Застосування: Призначена для захисту і улаштування декоративнооздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, а також
по мінеральним поверхням. Для декоративного оздоблення зовні і
всередині будівель.
Обов’язкове грунтування Baumit UniPrimer, перед нанесенням
декоративної штукатурки!
Основа: має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести
навантаження, чистою. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи,
раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей
Baumit. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним
способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit SanierLosung.
Придатна для нанесення на основи попередньо прогрунтовані
Baumit UniPrimer:
 Армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляцій Бауміт;
 Затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;
 Старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що
міцно тримаються(після попередніх випробувань);
 Гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити (попередньо прогрунтовані
2 шарами Baumit SuperGrund).
Не придатна для нанесення на:
 Мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або
що містять підвищену кількість вологи;
 Полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби,
вапняний побіл, дерево, метал.
Спосіб застосування:
Приготування: 25 кг сухої суміші засипати в ємність з 6-7 літрами чистої
води, перемішати за допомогою будівельного міксера приблизно 3-5 хв.
до утворення однорідної без грудок маси.
У приготований розчин не додавати воду та інші матеріали.
Завжди замішувати весь вміст мішка.
Послідовність нанесення шарів:
1-й – універсальна ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer (на всю
поверхню і рівномірно);
Технологічна перерва – не менше 24 годин;
2-й – мінеральна декоративна штукатурка Baumit EdelPutz Spezial;
3-й – силіконова фарба Baumit SilikonColor (не раніше 3 днів після
нанесення штукатурки); силікатна фарба Baumit SilikatColor (не
раніше 14 днів після нанесення штукатурки).
Нанесення: Не раніше ніж через 24 години після нанесення
ґрунтувальної суміші Baumit UniPrimer за допомогою шпателя з
нержавіючої сталі рівномірно нанести готову штукатурну суміш Baumit
EdelPutz Spezial завтовшки в розмір зерна. Роботи у межах однієї
захватки виконувати без перерви.
Структура «короїд»:
Через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально,
горизонтально або круговими рухами.
Структура «баранець»:
Відразу після нанесення структурувати пластмасовою теркою круговими
рухами.
Загальні вказівки: Не працювати при температурі нижче + 5°С і
вище + 30°С, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла,
дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу
вказаних чинників.
15
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1. Підготовка основи

Перед влаштуванням системи
теплоізоляції необхідно
перевірити несучу та поглинаючу
здатність основи та нерівності
поверхні, а також видалити
можливі забруднення, такі як
пил, залишки старого розчину.
Для вирівнювання поверхні
використовують цементновапняну суміш Baumit MPA 35.
3. Приклеювання плит утеплювача

При приклеюванні плит розчин
нанести точково-рамковим
методом. Кількість клейового
розчину має забезпечити
площу контакту не менш як
40% від площі плити. Плити слід
встановлювати знизу вгору щільно
одна до одної.

2. Монтаж цокольного профілю

Влаштування системи
теплоізоляції починається з
монтажу цокольного профілю.
Під час улаштування у
внутрішніх кутах цокольні
профілі зістиковуються впритул
один з одним, а для зовнішніх
прямокутних кутів застосовується
кутовий цокольний профіль.
4. Механічне кріплення (дюбеління)

Для пінополістирольних плит
використовується Т-подібне
кріплення. Кількість дюбелів на
1 м2 становить не менш як 6
шт., а в кутових зонах, залежно
від висоти будівлі та вітрових
навантажень, – від 6 до 12
дюбелів.

5. Влаштування кутового захисного профілю

Кутовий захисний профіль
захищає від ушкоджень як кути
будівлі, так і кути віконних та
дверних прорізів, робить стіни
більш стійкими до вітрових
навантажень, а також прискорює
процес виконання робіт.
Клейова шпаклювальна суміш
наноситься по всій площі кута.
Кутовий профіль вдавлюється у
шпаклювальний розчин, який
вирівнюють сталевим шпателем.
16
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ З
ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

6. Додаткове армування

Всі вершини віконних та дверних
прорізів додатково армуються
прямокутними вирізами з
лугостійкої склосітки, розміром не
менше 200х350мм

8. Ґрунтування

Для вирівнювання поглинаючої
здатності основи та поліпшення
адгезії з фінішним декоративним
покриттям у системах утеплення
Бауміт необхідно проґрунтувати
армувальний гідрозахисний шар
ґрунтувальною сумішшю.

7. Армування гідрозахисного шару

У свіжонанесений шар
шпаклювального розчину укласти
вертикальними полотнищами
лугостійку склосітку на 1/2–2/3
її товщини з напуском суміжних
полотнищ не менш як 100 мм,
після чого поверхню загладити.
Для подальшого виконання робіт
витримати технологічну перерву
впродовж не менш як 1–2 днів.
9. Декоративні покриття

Не раніше ніж через 24 години
після ґрунтування, можна наносити
фінішне декоративне покриття. За
допомогою шпателя з нержавіючої
сталі рівномірно розподілити
декоративну штукатурну суміш
завтовшки в розмір зерна та
структурувати пластмасовою теркою.

Послідовність робіт надана в стислому вигляді.
Більш детальна інформація міститься в технологічній карті та доступна на сайті www.baumit.ua
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЖК “ІДЕЯ”, М. ЛЬВІВ
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ФОТОГРАФІЇ ОБ’ЄКТІВ

ЖК “КОМФОРТ ТАУН”, М. КИЇВ

ЖК “МІНІСТЕРСЬКИЙ” М. КИЇВ

ЖК “ОБЕРІГ”, М. ЛЬВІВ

Більше об’єктів дивіться на сайті www.baumit.ua
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Система
теплоізоляції

На 23% ефективніша теплоізоляція в порівнянні
зі звичайним ПСБ-С
Довговічне декоративне покриття завдяки стійкості до
забруднень та високій еластичності
Економія часу та коштів завдяки відсутності
ґрунтувального шару

ТОВ “Бауміт Україна”

03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38-044/568-52-54
e-mail: office@baumit.ua
www.baumit.com

Ідеї з майбутнім.

