Baumit
Декоративно-оздоблювальні
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Життя.
З ідеальним
фасадом.

Ідеї з майбутнім
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Декоративні штукатурки:
світ наповнений кольорами

Більше ніж декоративне оздоблення для Вашого дому
Декоративне покриття не лише покращує зовнішній вигляд фасаду, але й також надає йому важливі
захисні функції. Подібно шкірі людини, його в’яжучи речовини і фізичні властивості захищають кам’яну
кладку від зовнішніх впливів і механічного зносу. Штукатурки та фарби Бауміт є водостійкими і захищають
Ваш фасад від впливу зовнішнього середовища.

Суттєві переваги:

Відмінна довговічність кольору та стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Високоякісні пігменти створюють живі кольори, які зберігають первозданний блиск на довгий час
і відбивають шкідливі ультрафіолетові промені.

Стійкість до негативного атмосферного впливу
Дощ, вітер і температурні коливання: фасад впорається з багатьма речами. Декоративне покриття дарує
цілковитий захист.

Підходить до фасадів з комплексною системою теплоізоляції Бауміт
Для комплексних систем теплоізоляції Бауміт потрібні фасади зі спеціальними властивостями поверхні.
Для кожної комплексної системи теплоізоляції Бауміт є відповідне декоративне покриття.

Готова до використання продукція, надійна якість
Починайте з Baumit! Ми використовуємо лише найякіснішу сировину, яка відповідає найвищим нормам.
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Відтінки кольорів: вільне життя
Поєднання кольорів та матеріалів грає велику роль в зовнішньому вигляді будівлі. Колекція кольорів Life від
Baumit надає можливість використання окремих чи декількох барв з 888 різних відтінків. Вибір кольорів з
найбільшої колекції креативних відтінків для фасадів у Європі за Вами!
Різноманіття темних відтінків надає будівлі чіткість та індивідуальність, які можна використовувати для того,
щоб підкреслити деякі архітектурні деталі. Світліші відтінки з колекції Life від Baumit дарують відчуття легкості,
створюють чистий та привабливий вигляд будинку. Вдихніть життя у Ваш фасад за допомогою поєднання світлих
і темних тонів. З Baumit креативність не знає меж. Створіть будівлю з відмінним від інших, індивідуальним
характером.
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Пастоподібні штукатурки Baumit

САМООЧИЩЕННЯ СИЛОЮ СВІТЛА

Baumit
Nanopor
Самоочисні
фасади
Яскравий фасад - Ваша іміджева візитівка!
Зовнішнє покриття фасаду виконує низку задач, адже слугує як декоративне оздоблення, що відображає індивідуальність, стиль та призначення
будівлі й захищає фасад від негативного впливу зовнішнього середовища. Саме від правильності підбору декоративного покриття (в залежності від
основи будинку та утеплювача) буде залежати його привабливий зовнішній вигляд протягом багатьох років. Саме тому Бауміт пропонує декілька
різновидів декоративних штукатурок для Вашої зручності та комфорту. Розмаїття декоративних штукатурок Бауміт задовольнить будь-які потреби
Клієнтів та надасть сяючий вигляд фасаду на довгі роки.

ДОБРЕ

КРАЩЕ

НАЙКРАЩЕ

ЕКСТРА

Baumit
GranoporTop

Baumit
SilikonTop

Baumit
NanoporTop

Baumit
CreativTop

▪ Самоочисна

▪ Безмежні можливості
дизайну

Завдяки нанотехнологіям
та ефекту фотокаталізу.

▪ Високоеластична
▪ Стійка до погодних умов
Стійкість до негативного
атмосферного впливу та
УФ-випромінювання.
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Захист від появи тріщин
та сколів. Простота та
легкість нанесення.

▪ Довговічна

Подовженний безремонтний
термін експлуатації фасаду.

▪ Високопаропроникна

Висока дифузія повітря - для
“дихаючих” стін.

▪П
 росте та легке нанесення
Нова рецептура! Відтепер
зручніша в застосуванні.

Необмежені можливості
поєднання кольору та
структури.

▪В
 исокоеластична

Захист від появи тріщин.

▪Д
 ля систем теплоізоляції
Бауміт та внутрішнього
оздоблення

Colored by Baumit

ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

Baumit NanoporTop

Штукатурка Бауміт НанопорТоп
Інноваційна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, високопаропроникна,
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, декоративна
тонкошарова мінеральна наноштукатурка з ефектом фотокаталізу.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних,
підготовлених цегляних, оштукатурених поверхонь зовні та усередині будинків.
Упаковка:

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

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати:
Вихід:

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

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

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

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати:
Вихід:

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

Baumit SilikonTop

Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів,
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової загазованості, стійка до впливу
мікроорганізмів, тонкошарова декоративна силіконова 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.
Упаковка:

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

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 3 мм

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 3 мм

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 2 мм

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 2 мм

Витрати:
Вихід:

Витрати:
Вихід:

приблизно 3,9 кг/м²
Витрати:
приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра			
Вихід:		
приблизно 6,4 м² з відра
приблизно 2,9 кг/м²
Витрати:
приблизно 2,8 кг/м²
приблизно 8,6 м² з відра 			
Вихід:		
приблизно 8,9 м² з відра

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

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

Baumit StellaporTop

Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп
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.
Упаковка:

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

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
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Baumit SilikatTop

Силікатна штукатурка Бауміт СилікатТоп
Високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів тонкошарова декоративна 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.
Упаковка:

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

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 3 мм

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 3 мм

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 2 мм

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 2 мм

Витрати:
Вихід:
Витрати:
Вихід:

приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра
приблизно 2,9 кг/м²
приблизно 8,6 м² з відра

Витрати:
Вихід:		
Витрати:
Вихід:		

приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра
приблизно 2,8 кг/м²
приблизно 8,9 м² з відра

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

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

Baumit GranoporTop

Акрилова штукатурка Бауміт ГранопорТоп
Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка до ультрафіолетового
випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова акрилова 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.
Упаковка:

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

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 3 мм

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 3 мм

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 2 мм

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 2 мм

Витрати:
Вихід:
Витрати:
Вихід:

приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра
приблизно 2,9 кг/м²
приблизно 8,6 м² з відра

Витрати:
Вихід:		
Витрати:
Вихід:		

приблизно 3,9 кг/м²
приблизно 6,4 м² з відра
приблизно 2,8 кг/м²
приблизно 8,9 м² з відра

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

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

Baumit MosaikTop

Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп
Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт, наноситься
на мінеральні основи. Для використання в цокольній частині будівель.
Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах:
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Упаковка:

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

Витрати:
Вихід:

приблизно 5,5 кг/м²
приблизно 4,5 м²/відро

Colored by Baumit

Ідеальне доповнення
Штукатурки та фарби з колекції Baumit Style зачаровують яскравістю та захоплюючими декоративними елементами на кожному фасаді. За допомогою
різноманіття хвилюючих кольорів та креативних дизайнерських рішень, колекція Style від Baumit робить кожну будівлю особливою. Ідеальне доповнення
до колекції кольорів Life від Baumit, яка знаходиться на верхівці будівельної моди.

Baumit StyleTop
Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова акрилова
штукатурка в насичених кольорах. Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах
теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь,
деревостружкових та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.
підходить для всіх фасадних штукатурних систем
підходить до комплексної системи теплоізоляції Бауміт
(без обмежень для темних відтінків – щодо цього питання проконсультуйтесь зі спеціалістом Baumit)
рекомендовано для підкреслення архітектурних структур і частин будівлі
доступна в структурі “баранець” (3мм, 2мм, 1,5мм)
Деякі приклади яскравих кольорів
0452

0682

0482

0722

0522

0992

0622

1122
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Структури тонкошарових
штукатурок

Структури
Зовнішній вигляд фасаду залежить не лише від кольору, а й від структури штукатурки. При використанні
штукатурки одного кольору, але різної структури можна досягти відмінних результатів (структура “баранець”
виглядає світліше ніж структура “короїд”). Оживіть фасад завдяки легкому висвітленню деяких частини.
Підкресліть певні частин, як основу і подивіться як розгортається гра світла і тіні. Поєднайте різні кольори
і структури, щоб втілити в життя безмежні дизайнерські задуми.

баранець 1,5мм
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баранець 2мм

баранець 3мм

короїд 2мм

короїд 3мм

Colored by Baumit

Бауміт КреативТоп:
Безмежні можливості дизайну

Baumit
CreativTop
Необмежені можливості
поєднання кольору та структури
Baumit CreativTop

Бауміт КреативТоп
Моделююча декоративна штукатурка для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом.
Готова до застосування.
Упаковка:
відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати матеріалу надані орієнтовно та залежать від техніки нанесення.

Бауміт КреативТоп Макс (4,0 мм)

Бауміт КреативТоп Файн (1,0 мм)

Бауміт КреативТоп Тренд (3,0 мм)

Бауміт КреативТоп Перл (0,5 мм)

Бауміт КреативТоп Варіо (1,5 мм)

Бауміт КреативТоп Cілк (0,2 мм)

Витрати:		
Вихід:		

Витрати:		
Вихід:		

Витрати:		
Вихід:		

приблизно 5,0 - 6,2 кг/м²
приблизно 4,9 - 6,0 м²/відро

приблизно 4,2 – 6,2 кг/м²
приблизно 4,8 – 7,1 м²/відро

приблизно 2,5 – 5,0 кг/м²
приблизно 5,0 – 10,0 м²/відро

Витрати:		
Вихід: 		

Витрати:
Вихід: 		

Витрати: 		
Вихід: 		

приблизно 2,9 – 4,2 кг/м²
приблизно 5,9 – 8,6 м²/відро

приблизно 1,5 – 3,5 кг/м²
приблизно 7,0 – 16,5 м²/відро

приблизно 1,8 – 3,8 кг/м²
приблизно 6,5 – 13,5 м²/відро
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Структури моделюючої штукатурки

СТРУКТУРА ДЕРЕВО

Gentle 728L

Shine 725L

Solid 729L

Baumit Life 0893

Baumit Life 0892

Baumit Life 0213

Baumit Life 0124

 reativTop Fine: 3,2-3,5 кг/м²
C
CreativTop Pearl: 2,2-2,4 кг/м²

ГРУБА БЕТОННА СТРУКТУРА

Baumit Life 0884
 reativTop Fine: 2.5-2.7 кг/м²
C
CreativTop Silk: 1.0-1.4 кг/м²

СТРУКТУРА ТРАВЕРТИН

Baumit Life 0384
 reativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м²
C
CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м²

Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.
10

Colored by Baumit

ФАРБА МЕТАЛІК ПО СТРУКТУРІ

Titan 746M

Platin 747M

Bronze 755M

 reativTop Max: 5,0-5,4 кг/м²
C
CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м²
CreativTop Vario: 2,5-2,8 кг/м²

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ ТА МАКЛОВИЦЕЮ

Baumit Life 0609

Baumit Life 0606

Baumit Life 0604

Baumit Life 1144

Baumit Life 1142

 reativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м²
C
CreativTop Vario: 1,6-2,7 кг/м²

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ

Baumit Life 1146
 reativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м²
C
CreativTop Fine: 3,5-5,0 кг/м²

Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.
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Живіть креативним різноманіттям.
Кольори по-різному впливають на людей. При створенні нової колекції з 888 кольорів Life, компанія Baumit
прийняла до уваги цей фактор. Дайте волю своїй уяві. Спонтанно оберіть кольорове забарвлення фасаду та
оцініть свій вибір, адже Він має тішити Ваш погляд довгий час. Порівняйте різні комбінації та варіації. Для
того, щоб полегшити Ваш вибір, консультаційний сервіс Baumit у Вашому розпорядженні. Life. Створено
Baumit: ціла галактика нових відтінків.

Кольори настільки ж різнобарвні, як саме життя
Baumit забезпечує повну свободу креативності. Бажаєте створити грайливий та живий фасад або волієте
надати йому спокійного і стриманого характеру: все можливо. Почувайтеся вільно у створенні яскравих
елементів та підкресленні архітектурних деталей і створіть гармонійний загальний вигляд. Колекція Taste of
Life від Baumit поєднує 88 найпривабливіших кольорів та різноманіття комбінацій, спрощуючи приватним
забудовникам вибір відтінку та кольору, який оживить будь-який фасад.

Білий
і сірий

Жовтий

Тонка прозорість

Гармоня і баланс: акценти білого, сірого чи
чорного є витонченими, але незалежними і
можуть використовуватись для оригінальних
деталей.
Створіть
яскраві
елементи,
використовуючи
темні
відтінки,
щоб

Сонячні промені

підкреслити структуру і досягти загального
ефекту досконалості та ексклюзивності.
Віддаліться від земного і простого та створіть
свій надзвичайний дім

Яскравий та оптимістичний, переконливий та
безтурботний: Жовтий налаштовує на жагу до
життя. Ідеальне поєднання енергії та здоров’я.
Жовтий – особливо жовтогарячий – привертає
світло та надає дому яскравої індивідуальності

0842

0844

0846

0848

0852

0854

0856

0858

0022

0024

0026

0028

0872

0874

0876

0878

0882

0884

0886

0888

0042

0044

0046

0048

0892

0894

0896

0898

0902

0904

0906

0908

0062

0064

0066

0068

0912

0914

0916

0918

0922

0924

0926

0928

0082

0084

0086

0088

0932

0934

0936

0938

0014

0016

0018

0019

0212

0214

0216

0218

Червоний

Енергія і пристрасть

навіть у похмуру погоду. Привітайте хороший
настрій, сміх та радість, щоб розвіяти щоденні
негаразди. Жовтий колір наповнює Ваше життя
сонячним теплом.

Динамічний, енергійний та сильний, червоний
колір проявляє свою багатогранність. Цей
колір – чаруючий та наповнений багатим
різноманіттям відтінків одночасно розкриває
свої грайливі, романтичні та м’які нюанси.

Проявіть відчуття! Використайте темні відтінки
щоб підкреслити деякі елементи та додайте
своїй будівлі відчуття ясності та індивідуальності.
Світліші тона створять романтичний настрій.
Дозвольте фасаду виразити Вашу жагу до життя!

0032

0034

0036

0038

0482

0484

0486

0488

0492

0494

0496

0498

0052

0054

0056

0058

0502

0504

0506

0508

0512

0514

0516

0518

0072

0074

0076

0078

0522

0524

0526

0528

0592

0594

0596

0598

0202

0204

0206

0208

0602

0604

0606

0608

0612

0614

0616

0618

0222

0224

0226

0228

0622

0624

0626

0628

0632

0634

0636

0638

Зелений

Синій

Сила природи

Спокій та в

Зелений – це не лише колір надії. Відтінки
зеленого гармонійно поєднують життєвість,
енергію та впевненість. Створіть вдома
свій персональний оазис, випромінюючий

гармонію та спокій. Насолодіться ідеальною
рівновагою між стилем Вашого життя та
природою.

Синій колір – зосереджений та спокійний,
створює відчуття рівноваги. Чистий та
поміркований, надійний та сміливий. Дім
настільки тихий і врівноважений, як океан в

1002

1004

1006

1008

1022

1024

1026

1028

0692

0694

0696

0698

1032

1034

1036

1038

1042

1044

1046

1048

0722

0724

0726

0728

1052

1054

1056

1058

1062

1064

1066

1068

0732

0734

0736

0738

1072

1074

1076

1078

1112

1114

1116

1118

0752

075

0756

0758

1122

1124

1126

1128

1142

1144

1146

1148

0772

0774

0776

0778
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Коричневий

врівноваженість

Тепло Землі

спокійну погоду, і одночасно настільки ж живий
і чистий, як краплина роси. Поєднайте чистоту
та спокій ясного літнього неба.

Коричневий колір наповнює Ваш дім силою
Землі, поєднуючи надійність та спокій. Його
різноманітні відтінки створюють відчуття

добробуту. В такому домі Ви почуваєтесь
впевнено та безпечно. Замкніть двері для
стресу та впустіть затишок.

0702

0704

0706

0708

0152

0154

0156

0158

0162

0164

0166

0168

0722

0724

0726

0728

0172

0174

0176

0178

0182

0184

0186

0188

0742

0744

0746

0748

0192

0194

0196

0198

0352

0354

0356

0358

0762

0764

0766

0768

0362

0364

0366

0368

0372

0374

0376

0378

0792

0794

0796

0798

0382

0384

0386

0388

0392

0394

0396

0398
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Структури мозаїчної штукатурки

Baumit MosaikTop

Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп

Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт, наноситься
на мінеральні основи. Для використання в цокольній частині будівель.
Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах:
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 5,5 кг/м²
приблизно 4,5 м²/відро

Х
про іт
даж
у

MosaikTop 301

MosaikTop 302

MosaikTop 303

MosaikTop 304

MosaikTop 305

MosaikTop 306

MosaikTop 307

MosaikTop 308

MosaikTop 309

MosaikTop 310

MosaikTop 311

MosaikTop 312

Х
про іт
даж
у

MosaikTop 313

•

MosaikTop 317
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•

Х
про іт
даж
у

MosaikTop 314

MosaikTop 315

MosaikTop 316

MosaikTop 318

MosaikTop 319

MosaikTop 320

Colored by Baumit

МОЗАЇЧНІ ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
До складу мозаїчної декоративної штукатурки входить кварцовий пісок різних кольорів. Вона відрізняється
високим ступенем водовідштовхування та довговічністю покриття. Завдяки цьому мозаїчну декоративну
штукатурку Бауміт застосовують на стінах з високими механічними навантаженнями, а також для оздоблення
цокольної частини будівлі. Інколи мозаїчну декоративну штукатурку застосовують на сходових клітках,
оскільки це покриття легко миється.

MosaikTop 321

•

•

MosaikTop 322

MosaikTop 323

MosaikTop 324

Х
про іт
даж
у

MosaikTop 325

MosaikTop 326

MosaikTop 327

MosaikTop 328

Х
про іт
даж
у

MosaikTop 329

MosaikTop 330

MosaikTop 333

MosaikTop 334

MosaikTop 335

MosaikTop 336

•

MosaikTop 331

•

MosaikTop 332
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Фасадні фарби Baumit

Baumit NanoporColor
Фарба Бауміт НанопорКолор
Інноваційна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних
впливів,
високопаропроникна,
водовідштовхувальна,
стійка
до
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів,
не утворює плівку, водорозчинна нанофарба з ефектом фотокаталізу. Для
влаштування декоративно-захисного шару по підготовлених мінеральних
та органічних основах, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також
рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та реставраційних робіт.
Витрати:
Вихід:		

приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
приблизно 45 м²/відро

Baumit SilikonColor
Силіконова фарба Бауміт СиліконКолор
Довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та
атмосферних впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового
випромінювання та промислової загазованості, стійка до впливу
мікроорганізмів, не утворює плівку, водорозчинна, силіконова фарба. Для
влаштування декоративно-захисного шару по всіх мінеральних основах,
штукатурках, по нових та старих полімерних штукатурках та фарбах, в тому
числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення
пам’яток архітектури та реставраційних робіт.
Витрати:
Вихід:		

приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
приблизно 48 м²/відро

Baumit SilikatColor
Силікатна фарба СилікатКолор
Довговічна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання,
стійка до впливу мікроорганізмів, не утворює плівку, водорозчинна,
силікатна фарба. Для влаштування декоративно-захисного шару по старих
та нових мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому числі в
системах теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення
пам’яток архітектури та реставраційних робіт.
Витрати:
Вихід:

приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
приблизно 48 м²/відро

Baumit GranoporColor
Акрилова фарба Бауміт ГранопорКолор
Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна,
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка
до впливу мікроорганізмів, водорозчинна, декоративна акрилова фарба
в насичених кольорах. Для влаштування декоративно-захисного шару
по мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому числі в системах
теплоізоляції Бауміт.
Витрати:
Вихід:		

приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
приблизно 48 м²/відро

Baumit StyleColor
Фарба Бауміт СтайлКолор
Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна,
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка
до впливу мікроорганізмів, акрилова фарба. Для влаштування декоративнозахисного шару по мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому
числі в системах теплоізоляції Бауміт.
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Витрати:
Вихід:

приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
приблизно 48 м²/відро

Colored by Baumit

Cool pigments

Baumit

Cool pigments

Відтепер темні та насичені кольори на фасадах
не мають обмежень!
Все більше інвесторів та архітекторів для надання привабливості та індивідуальності своїм проектам використовують темні та насичені кольори
фасаду. Ще донедавна використання темних та насичених кольорів на поверхні зовнішніх стін будинків було пов’язано з ризиком появи дефектів (тріщин,
відшарувань) і допускалось на невеликих площах. Нагрівання темних покриттів сонячним промінням призводило до появи термічних напружень та
мікротріщин.
Сьогодні компанія Бауміт пропонує рішення цієї проблеми, яке дозволяє використовувати темні та насичені кольори без обмежень. Все це стало
можливим завдяки появі cool pigment, які додаються до декоративних штукатурок та фарб. Вони відбивають значну частину сонячної енергії, понижуючи
тим самим температуру нагрівання поверхні фасаду.
ФАСАДИ БЕЗ COOLPIGMENTS

ФАСАДИ З COOLPIGMENTS

3
2

3

1

1

1
2
3

Звичайний пігмент
Сонячне світло
Сонячне світло не відбиваєтся
від поверхні штукатурки, тим
самим нагріваючи її

2

1
2
3
4

4

CoolPigment
Звичайний пігмент
Сонячне світло
Сонячне світло відбиваєтся від
поверхні штукатурки, тим самим
не нагріває її

TSR (Total Solar Reflectance) – це показник, що враховує
видимий та невидимий спектр випромінювання.
Випромінювання сонця має три складові:
 видимий спектр (46%) – колір об’єкта
 невидимий ультрафіолетовий (5%) - найбільш руйнівний, викликає сонячні опіки,
руйнування фарб і полімерів
 невидимий інфрачервоний (49%) – теплова енергія
Інфрачервоне світло сприяє накопиченню тепла. Звичайні пігменти поглинають
інфрачервоне випромінювання, що прискорює зміну (освітлення)кольору, блиску,
еластичності та інших фізичних властивостей декоративних покриттів. Особливо це
стосується темних та насичених кольорів.
Cool pigments – це пігменти, які мають здатність відбивати частину сонячної
енергії та зменшувати термічні напруження на поверхні декоративних матеріалів,
захищаючи їх від появи тріщин та сколів.
При використанні звичайних пігментів не всі кольори можливо використовувати
в системах теплоізоляції. Завдяки розвитку та використанню інноваційного пігменту
(cool pigment) обмежень у використанні темних та насичених кольорів більше не
існує: поверхня більше відбиває та критично не нагрівається. Це забезпечує цілісність
та довговічність системи теплоізоляції.
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Фасадні фарби Baumit

ФАСАДНІ ФАРБИ БАУМІТ
Бауміт Лазур та Бауміт Металік - нове рішення у створенні фасадів.
Використання вражаючих трендових кольорів та благородного металевого блиску відкривають нові можливості для
архітекторів у створенні унікальних та неповторних фасадів.
Для досягнення найкращих результатів виконавці робіт проходять навчання в компанії Бауміт.
Матеріали серії Бауміт призначені для декоративного оздоблення всіх фасадних штукатурок та фарб, окрім Бауміт НанопорТоп.

ЛАЗУР
Baumit Lasur
Бауміт Лазур

Готова до використання лазур, на основі дисперсійного в’яжучого для влаштування декоративнооздоблювального шару. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Фарба Бауміт Лазур доступна в 8 кольорах.

Упаковка: відро 5 кг, 1 піддон = 48 відер = 240 кг
відро 15 кг, 1 піддон = 16 відер = 240 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 0,08 - 0,1 кг/м2
приблизно 50 - 62 м2 з 5 кг відра
приблизно 150 - 185 м2 з 15 кг відра

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ ЛАЗУР ПО СТРУКТУРІ

Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.
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ФАРБА БАУМІТ МЕТАЛІК
Baumit Metallic
Фарба Бауміт Металік

Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, акрилова фарба з ефектом
«металік». Для влаштування декоративно-захисного шару по мінеральних штукатурках, шпаклівках,
бетону, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.
Для застосування зовні та усередині будинків.
Фарба Бауміт Металік доступна в 8 кольорах.

Упаковка: відро 5 кг, 1 піддон = 48 відер = 240 кг
відро 15 кг, 1 піддон = 16 відер = 240 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 0,3 - 0,35 кг/м² для гладких поверхонь
приблизно 14 - 16,5 м2 з 5 кг відра
приблизно 42 - 50 м2 з 15 кг відра

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ МЕТАЛІК ПО СТРУКТУРІ

Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.
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Системи
теплоізоляції

Система теплоізоляції Бауміт Стар

Baumit
Star

Надійність та досвід!
Інвестиції в майбутнє
Гармонійне поєднання поняття про комфортний мікроклімат в приміщенні з усвідомленням необхідності
енергозбереження обумовлює підвищену якість життя у житлових приміщеннях, в офісах і на інших об’єктах.
У такий спосіб система теплоізоляції Бауміт Стар підвищує вартість кожної будівлі. Поєднання досконалої
теплоізоляції із привабливим зовнішнім виглядом будівлі – це перевага системи Бауміт Стар. Незалежно від того,
чи мова йде про новобудову, чи про реконструкцію будівлі: досвідчена, надійна і перевірена часом система
теплоізоляції Бауміт поєднує традицію з інноваціями і надійністю.

Еластична та ударна міцність
Бауміт СтарКонтакт Вайт - високоеластична модифікована клейова шпаклювальна суміш на основі білого цементу
для приклеювання фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит утеплювача та влашування армувального
гідрозахисного шару в системах утеплення Бауміт. Нова рецептура суміші та білий колір армувального шару
дозволяють не виконувати проміжне ґрунтування перед нанесенням пастоподібної декоративної штукатурки.
Вона гарантує тривале збереження фасаду і мурованої кладки незалежно від температурних коливань, швидкості
вітру та інших впливів навколишнього середовища.

Вода і бруд не мають жодних шансів
Завдяки силіконовій штукатурці Бауміт СиліконТоп, яка відрізняється високою еластичністю та тріщиностійкістю,
поверхня фасаду довше захищена від появи тріщин та сколів. Крім того, вона захищає фасад від бруду та є
стійкістю до дії УФ-випромінювання, що дозволяє довше зберігати первозданний вигляд Вашого будинку.
Мінімальний безремонтний термін експлуатації фасаду при правильному влаштуванні складає 25 років

Вільний вибір теплоізоляційного матеріалу
Ідеальний теплоізоляційний ефект досягається завдяки використанню нового покоління пінополістирольних
утеплювачів з домішками графіту. Коефіцієнт теплопровідності Бауміт СтарТерм на 23% кращий в порівнянні зі
звичайним ПСБ-С. Це дозволяє використовувати тонший шар при однакових показниках опору теплопередачі та
застосовувати його в місцях з обмеженими можливостями фасаду, наприклад, при реставрації пам’яток історії
та архітектури.
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Переваги системи:

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

2

1

3

4
5

Баланс в системі

1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш
Бауміт СтарКонтакт Вайт.

3. Фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм
або мінераловатна плита

4. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт
Вайт і лугостійка склосітка Бауміт СтарТекс

5. Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
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Baumit
Декоративнооздоблювальні
покриття
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Об’єкти

ЖК «Комфорт Таун», м. Київ

ЖК «Паркове місто», м. Київ

ЖК «Златоустівський», м. Київ

ЖК «Столичний», Київська область

Житловий будинок, м. Київ

ЖК «Европейське місто», Київська обл.

Colored by Baumit

Додаткові послуги

www.baumit.ua – детальна інформація за одним кліком
Програми / калькулятори
¢
¢
¢
¢
¢

Калькулятор розрахунку вартості м² теплоізоляції
Програма підбору кольорів (Color Search)
Програма колірного моделювання фасаду будинку
(Color designer)
Прикладні програми для архітекторів та дизайнерів
Мобільна програма Baumit Life Tablet для Android та Apple

Документи
¢
¢
¢
¢

Технічні описи матеріалів
Технологічні карти
Конструктивно-технологічні рішення
Проспекти та брошури

Інше
¢
¢

Відео-посібники з виконання робіт
Об’єкти в матеріалах Бауміт

Програма сервісної підтримки
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Теплотехнічні розрахунки мінімальної товщини утеплювача для всіх кліматичних зон України
Розробка технологічно-конструктивних рішень з урахуванням особливостей конкретного об’єкту (АutoCAD)
Нанесення проб кольорів на об’єктах
Презентації по використанню матеріалів Бауміт
Теоретичні та практичні навчання на об‘єктах
Нормативно-правова та технічна документація на
матеріали Бауміт

Підбір кольору для фасаду
Пошук кольору
За допомогою інструменту підбору кольорів, який знаходиться на сайті www.baumitlife.
com, Ви можете підібрати будь-який бажаний відтінок кольору фасаду. Додатково існує
можливість ввести назву кольору іншого виробника фасадних фарб та штукатурок, і
отримати відповідний колір в палітрі Бауміт Life. Обраний Вами відтінок кольору також буде
відображений у різних структурах. Просто та геніально.
Переконайтесь самі!

За допомогою програми

Life Color Designer
можна підібрати кольори
фасаду будинку. Програма
доступна в двох версіях
Light та Pro.
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Baumit
Nanopor
Anti Aging
для фасаду

САМООЧИЩЕННЯ СИЛОЮ СВІТЛА

 Висока стійкість до забруднень, плісняви та грибків
 Подвоєний безремонтний термін експлуатації

декоративної поверхні
 Заощадження експлуатаційних витрат

ТОВ “Бауміт Україна”

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

Ідеї з майбутнім.

