
■  Забезпечення комфортного 
температурного мікроклімату 

■  Регулювання рівня вологості повітря
■  Запобігання утворенню плісняви 

Baumit. Ваш дім. Ваші стіни. Ваше здоровʼя.

Декоративне оздоблення  |  Теплоізоляція  |  Штукатурні суміші  |  Реновація

Для захисту та затишку
Правильна

 теплоізоляція
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ТЕМПЕРАТУРА

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ПЛІСНЯВА

ТМ Baumit 
і Здорова оселя 
Усім відомо, що здоров’я напряму залежить від трьох основних факторів: 
правильне харчування, рух і фізичні навантаження та здоровий спосіб життя. 
Кожен із них суттєво впливає на наше гарне самопочуття. Останній фактор —  
спосіб життя — безпосередньо пов’язаний із приміщеннями, в яких ми 
перебуваємо найбільше. І такі приміщення можуть бути безпечними  
для здоров’я і комфортними для перебування тоді, коли обрано правильні 
методи будівництва і будівельні матеріали.

«Ми прагнемо,  
щоб кожна людина  

жила у здоровій, 
енергоефективній  
та красивій оселі». 

ШУМ

ВИДІЛЕННЯ
ШКІДЛИВИХ
РЕЧОВИН

ЗАПАХ

СВІТЛО

7 факторів  
для створення  
здорової оселі

Більшу частину свого життя ми проводимо 
у приміщеннях (нашій оселі, офісі і т. ін.). 
Для комфортного перебування та гарного 
самопочуття у них показники температури 
повітря, його якість, вологість тощо повинні 
бути оптимальними. І саме тому мікроклімат 
у приміщеннях настільки важливий для ста-
ну нашого здоров’я. 

Якісні будівельні матеріали
Важливість використання справді якісних бу-
дівельних матеріалів для зведення здорової 
оселі очевидна, адже у приміщеннях сучас-
ні люди проводять до 90% свого часу. Тому  
й спосіб для забезпечення високої якості 
життя простий: скористатися такими мате-
ріалами, які б допомогли створити здоровий 

Під «внутрішнім мікрокліматом» мається 
на увазі взаємодія різноманітних факторів, 
які можуть негативно впливати на якість 
життя, комфорт і, як наслідок, здоров’я лю-
дей. Крім температури і вологості повітря, 
на мікроклімат у приміщенні впливають  
й інші фактори. 

1. Температура
Враження, наскільки теплим чи холодним 
є приміщення, залежить від температури 
у ньому. Її показник визначається двома 
факторами: температура повітря і темпе-
ратура внутрішніх поверхонь зовнішніх 
стін.

2. Вологість повітря 
Щоб перебування у приміщенні було ком-
фортним, оптимальною повинна бути не 
лише температура повітря, а й його воло-
гість. Найкраще ми почуваємося тоді, коли 
відносна вологість повітря становить від 
40% до 60%.

3. Пліснява
Занадто високий рівень вологості може 
призвести до появи плісняви у приміщенні. 
Пліснява сприяє підвищенню ризику появи 
захворювань та інфекцій дихальних шляхів 
і може викликати алергічну реакцію. Серед 
факторів, які розглядаються в контексті 
здорової оселі, пліснява — один із найбільш 
небезпечних.

4. Шум
Під шумом маються на увазі сторонні зву-
ки, які заважають і дратують. Вважається 
одним із найпотужніших факторів стресу, 
спричинених навколишнім середовищем, 
який може негативно впливати на гарне  

мікроклімат у будинку й закласти основу для 
гарного самопочуття. 

Здорова оселя 
Щоб жити у красивій та здоровій оселі, де 
можна розслабитися і почуватися комфорт-
но, слід утеплити будинок, а для зведення стін 
використати будівельні матеріали, здатні аку-
мулювати тепло і підтримувати температур-
ний баланс у приміщенні. 

Здоровий спосіб життя
У сучасному житті, коли щодня доводиться ви-
конувати масу завдань, оселя стає особистою 
фортецею, безпечним місцем, де можна на-
братися свіжих сил після важкого дня.

самопочуття та процес відновлення життє-
вих сил.

5. Виділення шкідливих речовин 
У приміщенні є безліч різноманітних дже-
рел виділення шкідливих речовин, які мо-
жуть негативно вплинути на якість повітря. 
Такими джерелами є будівельні матеріали,  
меблі та інші предмети в інтер’єрі, які  
зазвичай здатні постійно виділяти леткі ор-
ганічні сполуки (ЛОС).

6. Запах 
Небажані запахи, які можуть виділяти буді-
вельні матеріали, не лише дратують, але й 
у найгіршому випадку можуть призвести  
до появи скарг на головний біль, втому або 
подразнення шкіри.

7. Світло  
Гарне освітлення житлового приміщення 
створює позитивний настрій і суттєво впли-
ває на загальний стан здоров’я. 
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Якби стіни могли говорити…
…про що б вони нам розповіли? Найбільший проєкт для здійснення порівняльних 
досліджень будівельних матеріалів у Європі, Дослідний парк Viva компанії Baumit, наче 
дає їм таку можливість, щороку збираючи та аналізуючи більш ніж 1,5 млн інформаційних 
одиниць даних.

■ Найбільший у Європі проєкт для здійснення 
порівняльних досліджень будівельних матеріалів

■ 1,5 мільйони одиниць інформаційних даних на рік

■ Аналіз даних авторитетними незалежними 
організаціями-партнерами

Звички та поведінка мешканців
У будинках здійснюється симуляція поведін-
ки мешканців: провітрювання приміщення, 
зміна вологості повітря внаслідок прийман-
ня душу, приготування їжі, потовиділення 
тощо. Кожен будинок обладнаний більш ніж 
30-ма сенсорами, які цілодобово здійсню-
ють вимірювання та запис найрізноманіт-
ніших фізичних параметрів. Проводиться 
вивчення сучасних будівельних матеріалів 
на предмет токсикологічного впливу на гар-
не самопочуття людини, комфортності пере-
бування у приміщенні та можливих наслідків 
для здоров’я. Отримані дані записуються та 
накопичуються в окремому комп’ютеризо-
ваному центрі зберігання даних. 

Наукові підтвердження
Звичайно ж, ми хочемо бути впевнені у ре-

Дослідження та аналітика результатів
Сьогодні поруч з Інноваційним центром 
Фрідріха Шміда в Австрії зведено 13 дослід-
ницьких будинків. Для їх будівництва були 
використані різні методи та матеріали — від 
монолітних конструкцій, бетону, пустотілої 
цегли, дерева до легких дерев’яних каркасів. 
У якості декоративно-оздоблювальних по-
криттів використовували різні матеріали для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. 

Кожен будинок розміром 3х4 м має вікно 
і двері. Для всіх будинків забезпечуються 
однакові зовнішні кліматичні умови та кое-
фіцієнт опору теплопередачі. Матеріали для 
зведення будинків свідомо обиралися серед 
сучасних продуктів, доступних на ринку — це 
дало змогу здійснювати дослідження в діапа-
зоні реальних методів будівництва.

Дослідний парк Viva
Над втіленням у життя концепції Здорової оселі компанія 
Baumit працює вже понад 25 років. В її рамках компа-
нією було розроблено і представлено на ринку численні 
інноваційні продукти.

Проте у процесі інтенсивного критичного розгляду різ-
номанітних питань у напрямку Здорової оселі стало зро-
зуміло: на сьогоднішній день існує дуже мало науково 
підтверджених даних стосовно впливу будівельних ма-
теріалів на здоров’я та самопочуття. Щоб заповнити цю 
прогалину, в 2015 році було впроваджено найбільший  
в Європі дослідницький проєкт — Дослідний парк Viva. 

зультатах наших досліджень. Щоб викори-
стати зібрані дані оптимальним чином, ми 
також співпрацювали з такими авторитет-
ними незалежними організаціями, як IBO 
(Österreichisches Institut für Baubiologie und 
–ökologie / Австрійський інститут здоров’я 
та екологічного будівництва), FH Burgenland 
(Університет прикладних наук) та MedUni 
Vienna (Віденський медичний універси-
тет). Лише тоді, коли ми точно знаємо, як 
саме будівельні матеріали впливають на 
умови перебування людини у житловому 
приміщенні, ми можемо покращувати наші  
продукти і робити їх ще безпечнішими для 
здоров’я людини. 
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INSULATION 
FIRST

INTERIOR
VALUES

СПЕРШУ — 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

SOLIDITY
COUNTS

Правильна теплоізоляція не лише 
значно підвищує енергоефек-
тивність будівлі, але й забезпе-
чує більш приємні відчуття під 
час перебування у приміщенні, 
оскільки взимку теплоізольовані 
стіни зберігають тепло, а влітку — 
прохолоду.
У такому приміщенні немає про-
тягів, воно стає затишнішим та 
сприятливішим для здоров’я його 
мешканців.

Захист  
і затишок

СТАБІЛЬНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ

Правильна теплоізоляція забез-
печує суттєвий захист масивних 
стін, стель і підлог. Як наслідок, 
вони зможуть акумулювати тепло 
взимку і забезпечувати прохо-
лоду в приміщенні влітку. Чим 
більша маса будівельних мате-
ріалів, тим вище акумулятивний 
ефект, мікроклімат всередині 
приміщення стає більш збалан-
сованим, а перебування у ньому 
— більш приємним і сприятливим 
для здоров’я.

Надійність  
і комфорт

ЗДОРОВИЙ 
КОМФОРТ

Правильна система внутрішнього 
оздоблення регулює комфорт-
ний рівень вологості (в межах 
40−60%) повітря. Перші кілька 
сантиметрів штукатурки, діючи 
за принципом роботи буфера, 
поглинають надлишкову вологу  
і пізніше виділяють її знову. Така 
буферизація вологи гарантує 
стабільність показників вологості 
й забезпечує здоровий мікроклі-
мат у приміщенні.

Екологічність 
і безпека

Роки інтенсивних досліджень, аналізу та оцінювання  
5 мільйонів інформаційних одиниць продемонстрували:
будівельні матеріали та методи будівництва суттєво 
впливають на здоров’я та комфортність перебування  
у житловому приміщенні. Для зведення будівлі ви можете 
обрати будь-яке архітектурне рішення. Однак, у всіх 
будівель є дещо спільне: щоб створити здорову оселю,
необхідно звернути увагу на три важливі напрямки:

ПРАВИЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ — Захист і затишок
ІДЕАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ — Чисте повітря і здорова оселя
МАСИВНІСТЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ — Безпека і комфорт

Здорової оселі
3 складові  
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ДИЗАЙН

ТЕМПЕРАТУРА  
У ПРИМІЩЕННІ

КОНВЕКЦІЯ

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ЗАОЩАДЖЕННЯ ВИТРАТ  
НА БУДІВНИЦТВО

ЗАПОБІГАННЯ ПОЯВІ 
ПЛІСНЯВИ

Що таке комплексна теплоізоляція?

…а влітку — на кондиціонуванні
повітря!

Взимку ви заощаджуєте
на опаленні,…

ПЕРЕВАГИ

Оптимальна теплоізоляція фасаду — найефективніший метод 
створення здорової оселі. Чим кращою є теплоізоляція, тим 
комфортнішим буде перебування у приміщенні. Цей метод 
дозволяє зменшити енергоспоживання і зробити житловий 
простір сприятливішим для нашого здоров’я.

Ефективна теплоізоляція
Система зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
(ETICS) — це системне рішення, яке складається 
з перевірених та ідеально поєднуваних між со-
бою компонентів. ETICS є відмінною інвестицією 
у вашу оселю на довгі роки. Вже з першої годи-
ни улаштування і на багато десятиліть вперед ви  
отримуєте переваги: покращення якості життя та 
зниження енерговитрат.

Ідеальна комплексна система
Серед продукції ТМ Baumit ви можете знайти для 
себе високоякісну систему теплоізоляції, яка скла-
дається з ефективних теплоізолюючих матеріалів, 
перевірених клейових сумішей та інноваційних 
декоративних покриттів. Завдяки ETICS стінні кон-
струкції залишаються сухими та захищеними від 
негативних зовнішніх та механічних впливів. Але 
у першу чергу хороша теплоізоляція забезпечує 
стабільність температурних показників в оселі.

Тепло взимку — прохолода влітку
Влітку завдяки теплоізоляції у приміщенні зберіга-
ється оптимальна температура, а стіни не перегрі-
ваються. Взимку ж теплоізольовані стіни акумулю-
ють тепло, а високоякісні декоративні штукатурки 
забезпечують захист від несприятливих погодних 
умов.

Системи теплоізоляції TM Baumit 
Улаштування систем теплоізоляції TM Baumit не 
потребує значного технічного обслуговуван-
ня, і цей фактор дозволяє скоротити інвестицїї  
в теплоізоляцію оселі. Термомодернізація доз-
воляє ефективно зменшити витрати на електро- 
енергію, збільшити комфортність перебування 
у приміщенні та покращити якість життя.

Ефективна теплоізоляція
Теплоізоляція, улаштована належним чином, 
впливає не лише на температуру повітря. 
Оптимальна теплоізоляція фасаду сприяє ре-
гулюванню конвекції та вологості повітря, що 
запобігає появі плісняви.

Температура у приміщенні 
Тепло взимку, прохолода — влітку. 
Завдяки оптимальній температурі повітря 
перебування у житловому приміщенні 
стає комфортним, а самопочуття — 
покращується.

Конвекція 
Завдяки теплоізоляції стіни акумулюють 
тепло. Це дозволяє нівелювати неприємні 
повітряні потоки прохолодного повітря за 
допомогою теплих.

Вологість повітря 
Якісна теплоізоляція забезпечує 
зменшення витрат на опалення і 
допомагає створити збалансований 
та здоровий мікроклімат у приміщенні 
завдяки оптимізації рівня вологості  
у ньому.

Поява плісняви 
При оптимальній теплоізоляції відсутні 

містки холоду, а це означає відсутність 
конденсації та, відповідно, плісняви.

Енергоефективність 
Завдяки правильній системі теплоізоляції 
ви зможете заощаджувати до 50% витрат на 
опалення протягом всього строку служби цієї 
системи.

Заощадження витрат на будівництво 
Улаштувавши систему теплоізоляції, ви 
зможете заощадити кошти не лише на опаленні 
будинку, а й на самому будівництві — завдяки 
невеликій товщині конструкції цієї системи. 
До того ж, системи утеплення практично 
не потребують поточного сервісного 
обслуговування.

Дизайн 
Із системами теплоізоляції TM Baumit ви маєте 
безліч варіантів у виборі структур та кольорів 
декоративно-оздоблювального покриття.
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НЕ НАДТО ХОЛОДНО І НЕ НАДТО ТЕПЛО

ТЕМПЕРАТУРА У ПРИМІЩЕННІ

Температура повітря і поверхонь
Температура повітря — це показник 
температури того повітря, яке оточує 
людей у житловому приміщенні. Тем-
пература поверхонь — це показник 
температури поверхонь всередині 
приміщення (стін, стель, підлог, меблів 
тощо). Завдяки хорошій теплоізоляції 
зовнішніх стін будівлі температура їхніх 
внутрішніх поверхонь навіть взимку 
буде приблизно такою ж, як температу-
ра повітря всередині приміщення. Без 
теплоізоляції температура поверхонь 
узимку буде суттєво нижчою, ніж темпе-
ратура всередині приміщення, навіть 
після його тривалого обігріву. Звичай-
но ж, цей фактор суттєво впливає на 
комфортність перебування у примі-
щенні. Щоб підвищити комфортність, 
слід суттєво підвищити температуру 
повітря всередині приміщення, а це,  
у свою чергу, відіб’ється на рахунках за 
опалення.

З ETICS  
температура у приміщенні 22 °C,  
внутрішніх поверхонь стін 19 °C

Без ETICS 
температура у приміщенні 26 °C,  
внутрішніх поверхонь стін 14 °C

Різниця температур повітря у при-
міщенні та внутрішніх поверхонь 
його зовнішніх стін не повинна 
перевищувати 3 °С. Як бачимо 
на графіку, теплоізольований 
будинок за більш високої темпе-
ратури поверхонь стін і нижчої 
температури повітря дозволяє 
забезпечити комфортне перебу-
вання у приміщенні, при цьому 
різниця температур зберігається в 
межах норми. Водночас темпера-
тура поверхонь стін неутепленого 
будинку нижча, і тому для більш-
менш комфортного перебування 
у приміщенні доведеться суттєво 
підвищити температуру повітря у 
ньому. А це, у свою чергу, призве-
де до збільшення різниці темпера-
тур (майже 12 °С), а отже, викли-
катиме дискомфорт. 

Різниця температур у приміщенні
Якщо різниця між температурою повітря у 
приміщенні та температурою внутрішніх по-
верхонь зовнішніх стін вище ніж 3 °C, вини-
кають дискомфортні повітряні потоки: тепле 
повітря підіймається вгору, міняючись міс-
цями з більш холодним повітрям. Це явище 
також називають конвекцією.
Завдяки теплоізоляції охолодження пові-
тря біля поверхонь внутрішніх стін можна 
зменшити. Ймовірність утворення шарів 
холодного повітря біля підлоги зводиться до 

КОНВЕКЦІЯ
Враження, наскільки теплим чи холодним є приміщення, залежить  
від температури, яку ми у ньому відчуваємо (розрахункової комфортної 
температури). Її показник визначається двома факторами: температура  
повітря у приміщенні та температура внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. 

Більшості людей комфортно перебувати у приміщенні, в якому різниця 
температур повітря та поверхонь стін становить не більше ніж 3 °C. 

Приміщення Оптимальна температура
Вітальні та кабінети 20–22 °C
Спальня 17–18 °C
Дитяча кімната 20–22 °C
Кухня 18 °C
Ванна кімната 23 °C
Підвал 10–15 °C

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ТЕМПЕРАТУРА У РІЗНИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ? 

Низька температура 
внутрішніх поверхонь 
зовнішніх стін
призводить до більш 
інтенсивної конвекції.  

КОНВЕКЦІЯ

мінімуму, тому перебувати у приміщенні 
стає набагато комфортніше, а необхідність 
додатково його обігрівати зникає. 

Різні зони комфорту для гарного  
самопочуття
Для різних житлових приміщень рекомен-
довані різні оптимальні показники темпе-
ратур. Наприклад, у спальні повинно бути 
досить прохолодно, а у вітальні та ванній кім-
наті — набагато тепліше.
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Нижчий рівень вологості повітря (менш  
ніж 30%) призводить до пересихання слизо-
вої оболонки носа і горла, а також синдрому 
сухого ока. Крім того, більше пересихають 
дерев’яні підлогові покриття і поверхні ме-
блів, а це спричиняє появу більшої кількості 
пилу. До того ж, у сухому повітрі довше жи-
вуть бактерії та віруси. Усі ці наслідки низької 
вологості повітря збільшують ризик виник-
нення інфекцій у людей і тварин.

Високий рівень вологості повітря
Якщо рівень вологості занадто високий, 
волога не поглинається повітрям, а осідає на 
стінах та в прохолодних кутках приміщення  
у вигляді конденсату і може призвести до 

Контроль рівня вологості завдяки 
системам зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції
Доведено, що улаштування теплоізоляції 
допомагає оптимізувати рівень відносної 
вологості повітря і забезпечити збалансова-
ний мікроклімат у приміщенні.
Вимірювання, проведені науковцями  
у Дослідному парку Viva, продемонстрували: 
рівень вологості повітря цегляного будинку 
з теплоізоляцією залишається в діапазоні, 
нешкідливому для здоров’я, в той час як 

ВОЛОГІСТЬ 
ПОВІТРЯ
Для комфортного перебування 
у приміщенні лише оптимальної 
температури повітря недостатньо. 
Оптимальною має бути і його 
вологість. Найбільш комфортно ми 
почуваємося у приміщенні, в якому 
рівень вологості повітря становить 
від 40% до 60%. 

появи плісняви. З цієї причини взимку 
відносна вологість повітря не повинна 
перевищувати 60% протягом великого 
проміжку часу. 
Найбільша кількість вологи у житловому 
приміщенні з’являється внаслідок діяльності 
людини. У будинку, в якому проживає 
4 особи, приблизно 3,65 літри води 
виділяється в результаті приготування їжі, 
приймання душу, дихання, сушіння одягу та 
вирощування кімнатних рослин. 

Вплив на стан здоров’я
Для стану здоров’я наслідки від надмірної 
вологості повітря можуть бути колосальними. 
Жодних сумнівів: шкода, яку завдає примі-
щенню підвищена вологість, та погіршення 
стану здоров’я тісно пов’язані між собою. 
Наслідки від появи різних пошкоджень через 
надмірну вологість (наприклад, пліснява), 
збільшують ризик виникнення ядухи на 50% 
та алергічних реакцій — на 30%.

ETICS — РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОГОСТІ 

будинок без теплоізоляції потрапляє в зону 
ризику, оскільки рівень вологості повітря у 
ньому може становити нижче 40%. 
Це означає, що перебування у теплоізольо-
ваному будинку дозволяє уникнути ризиків 
пересихання слизової оболонки носа і гор-
ла (див. порівняльний графік). Причина ось 
у чому: взимку в будинку без теплоізоляції 
зовнішні поверхні стін охолоджуються біль-
ше, а це, у свою чергу, призводить також і 
до зниження температури внутрішніх повер-
хонь стін.

Щоб такого ефекту не відбулося, а температу-
ра в усіх приміщеннях будинку без теплоізоля-
ції стала комфортною, її слід суттєво підвищи-
ти (звісно, комфортність самого перебування 
у приміщенні буде меншою через більш ін-
тенсивну конвекцію). Отже, щоб компенсу-
вати теплообмін з охолодженими стінами, слід 
постійно обігрівати приміщення. У свою чер-
гу, постійний обігрів призведе до зменшення 
рівня відносної вологості повітря (оскільки 
тепле повітря поглинає більше вологи). 
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ІДЕАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ У ПРИМІЩЕННІ

Виникнення і наслідки

Спори плісняви у будинках є завжди. Проте 
пліснява може з’явитися лише у сприятливих 
для неї умовах — якщо поверхні будуть вологи-
ми. Ось як це відбувається: волога, що виділя-
ється у приміщенні, не поглинається повітрям, 
а осідає на стінах та в прохолодних кутках у 
вигляді конденсату. Надмірна вологість стає 
сприятливим середовищем для росту спор 
плісняви і, як наслідок, пошкоджує поверхні  
у приміщенні.

Теплоізоляція для запобігання  
появі плісняви
Як правило, температура поверхонь у при-
міщенні з теплоізоляцією становить від  
+17 °C до +19 °C. За таких температур кон-
денсат зазвичай не утворюється. Критичною 
ситуація стає лише тоді, коли температура 
поверхні стіни менша ніж +14 °C, а вологість 
повітря більша ніж 50%. 

ПОЯВА ПЛІСНЯВИ
На теплих стінах не конденсується волога, і цей фактор допомагає запобігти 
появі шкідливої для здоров’я плісняви. Отже, хороша теплоізоляція є запорукою 
створення здорового мікроклімату в приміщенні без плісняви на поверхнях.

Наскільки небезпечна наявність  
плісняви у приміщенні?
Плісняві гриби можуть бути небезпечними для 
здоров’я, якщо людина вдихатиме їхні спори 
у великій кількості. В основному, спори усіх 
видів плісняви можуть спричинити алергічні 
реакції, такі як алергія верхніх дихальних шля-
хів (нежить, подразнення очей, чхання). Якщо 
ви живете у занадто вологій оселі, в якій багато 
плісняви, у вас значно зростає ризик появи 
захворювань дихальної системи та інфекцій,  
а також рецидиву ядухи, якщо ви вже стражда-
єте на цю хворобу.

Містки холоду

Містки холоду можуть виникати внаслідок ви-
користання будівельних матеріалів з різними 
характеристиками теплопровідності або по-
милок під час проєктування будівлі. Через це 
будівлю необхідно не лише більше обігрівати 
— нижчі показники температури внутрішніх 
поверхонь збільшують ризик появи плісняви. 
Крім того, конденсована вода може стати при-
чиною появи пошкоджень будівлі. 

Правильно підібрані будівельні  
матеріали
Правильний вибір штукатурок є запорукою 
створення здорової оселі та ефективного від-
новлення життєвих сил під час перебування у 
ній. Високий вміст вапна у системах Baumit 
Klima свідчить про те, що такі продукти є луж-
ними, сприяють утворенню збалансованого 
мікроклімату в приміщенні та запобігають 
утворенню плісняви. Вибір на користь Baumit 
Klima — це вибір на користь гарного стану здо-
ров’я всієї родини.

Пліснява не 
з’являється!

З ETICS ризик 
відсутній
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Покращуйте будівлю завдяки 
розумним заходам
Тож усім, хто бажає заощаджувати кошти, 
слід впроваджувати ефективні заходи з енер-
гозбереження. Звичайно, основна роль 
відводиться теплоізоляції фасаду, оскільки 
саме через нього «втікає» колосальна кіль-
кість тепла. Зрозуміло, що добре теплоізо-
льований будинок суттєво зменшує витрати 
на опалення. Проте теплоізоляція фасаду не 
повинна стати єдиним заходом для покра-
щення енергоефективності будівлі. Втрати 
тепла можуть виникати і внаслідок відсутно-
сті теплоізоляції даху або цоколю. 

Заощаджуйте ефективно 
Ефективний обігрів будівлі повинен здійсню-
ватися сучасним опалювальним обладнанням. 
Замінивши обладнання на більш сучасне та 
покращивши теплоізоляцію оселі, ви зможе-
те зменшити витрати на опалення до 50%. 

Плануйте заздалегідь, 
забезпечуйте захист
Завдяки системам зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції можна зменшити товщину 
кладки. Таким чином, замість цегли 50 см 
можна використати більш економний роз-
мір — 25 см і, відповідно, зменшити витрати 
на будівництво. Вибір системи зовнішньої 
скріпленої теплоізоляції допомагає заоща-
дити кошти не лише під час будівництва, а й 
у перспективі, оскільки ця система забезпе-
чує захист зовнішніх стін будівлі та потребує 
менших витрат на експлуатаційне обслугову-
вання.
Крізь зовнішні стіни без теплоізоляції про-
никає холод, а тепло виділяється назовні й 
швидко втрачається. Такі критичні перепади 
температур призводять до напружень стін, 
що не лише негативно впливає на темпера-
туру в приміщенні, але з часом може пошко-
дити конструкцію будівлі.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Тепло, що продукується опалювальною системою і чимало коштує, у будівлях без теплоізоляції або будинках, 
теплоізольованих неналежним чином, «втікає» через дах і фасади. Не слід забувати і про те, що наявність теплоізоляції 
значно впливає на покращення комфортності перебування у будинку. Більше того, зазвичай чим більше років будинку,  
тим більшим може бути потенційне заощадження теплової енергії та коштів на опалення будинку.

ПЛАТІТЬ МЕНШЕ ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИЛІТЬ

Якщо ви зводите нову будівлю, можете  
обрати концепцію пасивного будинку або 
будинку з нульовим споживанням енергії  
і таким чином скоротити до мінімуму експлу-
атаційні витрати.

ЗМЕНШУЙТЕ ВИТРАТИ НА БУДІВНИЦТВО
Роблячи вибір на користь правильної системи зовнішньої скріпленої теплоізоляції вже на етапі планування будівельного 
процесу, ви можете не лише суттєво заощадити час і уникнути багатьох неприємностей під час експлуатації будівлі,  
але й зменшити витрати на будівництво в цілому. 

Продумане будівництво
Однак, завдяки улаштуванню теплоізоляції 
можна ефективно протидіяти усім цим не-
гативним факторам. Армувальний шар та 
декоративне покриття забезпечують стій-
кість до сезонних перепадів температур і 
атмосферних впливів — цегляна кладка буде 
захищеною від проникнення ззовні вологи, 
яка під час замерзання може призвести до 
утворення тріщин у штукатурці і подальших 
пошкоджень поверхні.  

Захист від появи плісняви
Наявність плісняви у приміщенні з часом 
також може призвести до пошкодження бу-
дівлі. У такому випадку належна система те-
плоізоляції може стати рятівним рішенням, 
оскільки волога на стінах теплоізольованих 
будинків не накопичується. 

Дах: 
втрати тепла 
приблизно 

25%

Цоколь: 

втрати тепла 

приблизно 15%

Фасади: втрати тепла 
приблизно 40%

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 
ДОПОМАГАЄ 
ЗАОЩАДЖУВАТИ 
КОШТИ!

Вікна: втрати тепла 
приблизно 20%
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Преміальні фасадні штукатурки і фарби від Baumit забезпечують захист від органічних забруднень, активне 
самоочищення поверхні та зберігають колір фасаду красивим і яскравим на довгі роки. Наносити ці продукти легко 
і швидко, їхня текстура ідеально рівномірна, а темні та насичені відтінки можна застосовувати навіть на великих 
площах поверхонь теплоізольованих фасадів.

EFFECT

SELFCLEANING

PHOTOCATALYSIS

LO
N

G
-LASTING CLEANLIN

ESS
ALLURE
EFFECTCOOL PIGMENTS TECHNOLOGY 

FU
LL

 R
AN

GE OF COLORS    INTENSE COLOR
 TONES

DRYPOR
EFFECTQU

IC
K 

DR
YIN

G EFFECT       BEST PROCESSING

ALGAE PROTECTION 

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

Фасадні штукатурки від Baumit не лише до-
поможуть надовго зберегти вигляд фаса-
ду таким, яким він задумувався спочатку,  
а й забезпечать його захист від впливу вологи, 
механічних навантажень та перепадів темпе-
ратур на довгі роки. 

Фасадні штукатурки і фарби від Baumit
Обираючи фасадну штукатурку або фарбу, не 
стримуйте свою фантазію. Знайдіть улюбле-
ний відтінок у палітрі з 888 кольорів, додай-
те йому грайливих відблисків або металевих 
переливів і створюйте свої власні унікальні 
текстури.

ДИЗАЙН
Коли справа стосується зовнішнього 
вигляду фасаду, завдяки системам 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
ви практично не обмежені у 
дизайнерських рішеннях. Яку б 
концепцію фасаду ви не обрали, —  
унікальне колірне рішення чи 
креативну текстуру — у лінійці 
фасадних штукатурок від Baumit ви 
знайдете продукт, який підійде для 
втілення вашої ідеї. 

ПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ І ФАРБИ
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Baumit Nanopor
Завдяки своїй мікроскопічно глад-
кій поверхні та фотокаталізу Baumit 
NanoporTop та Baumit NanoporColor те-
пер мають вдосконалені властивості ак-
тивного самоочищення. Результат: стійка 
до забруднень поверхня, що залишаєть-
ся красивою і чистою протягом багатьох 
років.

Baumit Star
Нове покоління силіконових штукатурок Baumit 
StarTop з новим наповнювачем. Його струк-
тура, наче корал, має дуже велику площу 
поверхні з безліччю заглиблень та пор.  
З одного боку, гідрофобний ефект сприяє 
надшвидкому розподілу вологи по  всій по-
верхні штукатурки. З іншого — гідрофільна 
коралова  мікроструктура наповнювача за-
безпечує дуже швидке  висихання поверхні.  

Baumit Pura
За допомогою цих продуктів ви зможете 
надати фасаду унікального характеру. 
Вдосконалена технологія зв’язування 
пігментів забезпечує надзвичайно ви-
соку стабільність фарби, яка дозволяє 
створювати інтенсивні та блискучі від-
тінки кольорів. Завдяки технології cool- 
пігментів навіть темні відтінки штука-
турок і фарб Baumit PuraTop і Baumit 
PuraColor можна використовувати по 
всій площі теплоізольованого фасаду.
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ С. 22

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ С. 64

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ С. 52

РЕНОВАЦІЯ С. 68

Для захисту
Правильна теплоізоляція

 та затишку
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ДИЗАЙН. ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗАВДЯКИ ТОПОВИМ ТЕХНОЛОГІЯМ BAUMIT LIFE ― ЦЕ СВІТ, СПОВНЕНИЙ КОЛЬОРІВ 

Ласкаво просимо до світу Life, створеного компанією Baumit!
Пориньте у вир відчуттів та творчості. Baumit Life ― це більше, 
ніж просто найширша в Європі палітра кольорів для фасадів. 
Вона надає безликому фасаду індивідуальності та вдихає в ньо-
го життя. Колір може бадьорити або заспокоювати, надихати, 
надавати об’єкту особливих рис. На кольори не лише приєм-
но дивитися — вони є відображенням культурних тенденцій. 
Надихніться магією кольорів і створіть свій унікальний дизайн 
фасаду. Відкрийте для себе можливості світу Life!

Декоративно-оздоблювальні матеріали від компанії Baumit харак-
теризуються не лише простотою нанесення та привабливим вигля-
дом, а також є продуктами, які забезпечують успішність виконання 
будь-якого завдання. Від ефекту самоочищення завдяки фотокаталі-
зу та нанотехнології до оздоблення теплоізольованих фасадів дуже на-
сиченими та стійкими кольорами з використанням cool-пігментів —  
фасадні декоративні покриття TM Baumit є дійсно універсальними 
продуктами, які задовольняють найрізноманітніші вимоги. 

Порада: усі фасадні фарби TM Baumit можна нанести мето-
дом безповітряного розпилення у найкоротші строки!

Фасадні штукатурки та фарби TM Baumit розроблені таким чином, щоб покриття фасаду прослужило 
протягом багатьох десятиліть. Вони забезпечують надійний захист фасаду від таких негативних факторів 
навколишнього середовища, як надмірна вологість та високі температури, а також появи плісняви та 
водоростей. Їх можна використовувати для створення креативних дизайнерських фасадів, вражаючих  
та особливих, як саме життя! 

            Краса та індивідуальність  
     дизайну на довгі роки

Не лише колір надає індивідуальності вашому фасаду. Підійдіть
творчо і до вибору структури декоративної штукатурки! Яку б
структуру ви не обрали ― «короїд», «баранець», гладку чи грубу, ― 
ви зможете створити фасад своєї мрії. Бажаєте чогось ще більш 
виразного? Без проблем ― креативні штукатурки TM Baumit зі 
спеціальними ефектами нададуть поверхні фасаду елегантно-
го вигляду. Кольори, що притягують погляд, та індивідуальність 
структур відкривають нові виміри у дизайні фасадів і дають вихід 
творчості, унікальності й уяві.

■ Надійний захист фасаду
■ Найбільша колекція кольорів для фасадів
■ Довговічність та краса
■ Зносостійкість та безпека
■ Передові технології
■ Матеріали, готові до використання
■ Індивідуальність і творчість
■ Правильне рішення для кожної поверхні
■ Доведено ― служать протягом десятиліть

Декоративно-оздоблювальні 
матеріали ТМ Baumit
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ВІДМІННА ЗНОСОСТІЙКІСТЬОПТИМАЛЬНА ВИТРАТА НАДІЙНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬSANDY FACADEДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Одна з характеристик фасадних фарб 
ТМ Baumit — відмінне покриття. Зав-
дяки високому вмісту пігментів наси-
ченість і стійкість кольору гарантовані 
навіть у разі нанесення в 1 шар.

Завдяки унікальній формулі фасадні 
штукатурки характеризуються високою 
раціональністю використання завдяки 
таким показникам, як витрата і вихід 
залежно від текстури і розмірів зерна. 
Для структури «баранець» з розміром 
зерна не більше 2,0 мм необхідно  
2,9 кг/м2 штукатурки, у той час як для 
1,5 мм необхідно 2,5 кг/м2, а для 3,0 мм 
буде потрібно 3,9 кг/м2. Для штукатурок 
зі структурою «короїд» витрата стано-
вить 2,6 кг/м2 для розміру зерна 2,0 мм 
і 3,6 кг/м2 для розміру зерна 3,0 мм.

Фасад будівлі — це дещо більше, ніж 
просто поверхня з привабливим зо-
внішнім виглядом. Чим товстішим 
буде шар цього своєрідного «щита», 
тим краще ваш дім буде захищений від 
впливів навколишнього середовища 
(спеки, дощу, граду тощо). Застосуван-
ня зерен більшого розміру, наприклад, 
K2 і K3 дозволяє збільшити товщину 
шару поверхні й, відповідно, забезпе-
чити довговічність фасаду.

БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ

Тепер завдяки новій формулі всі фасадні 
фарби ТМ Baumit можна наносити мето-
дом безповітряного розпилення! У разі 
застосування на великих площах можна 
використовувати додаткове механізо-
ване обладнання. Останніми роками на 
ринку з’явилися ефективні фарбувальні 
агрегати безповітряного розпилення. 
За допомогою таких інструментів фарбу 
можна наносити швидко та рівномірно, 
що заощаджує не лише багато часу, а й 
кошти.

БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ

Щоб забезпечити захист вашого фаса-
ду від органічних речовин, наприклад, 
водоростей і плісняви, і гарантувати 
його довговічність, усі пастоподібні 
продукти ТМ Baumit містять безпечні 
нешкідливі інкапсульовані біоциди. 
Оскільки у деяких особливих випадках 
додавання біоцидів є небажаним, ви 
також можете замовити продукт без 
додавання біоцидів. За детальнішою 
інформацією зверніться до локального 
представника компанії Baumit.

ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

ДОВГОВІЧНІСТЬ

ОПТИМАЛЬНА ВИТРАТА

ВІДМІННА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ЕФЕКТИ САМООЧИЩЕННЯ

COOL-ПІГМЕНТИ

Baumit 
   Фасадні штукатурки 
та фарби

ДОВГОВІЧНІСТЬ

Завдяки своїй унікальній формулі фа-
садні фарби ТМ Baumit мають надзви-
чайну стійкість до атмосферних впли-
вів. Таким чином, вони допомагають 
запобігти появі пошкоджень фасаду та 
захистити конструкцію будівлі на довгі 
роки.

Переваги
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фасадні штукатурки TM Baumit

самоочищення

зносостійкість

паропроникність

економічність

варіативність 
кольору

обробка 
цоколю

різноманітність 
структур

самоочищення

зносостійкість

паропроникність

економічність

варіативність 
кольору

обробка 
цоколю

різноманітність 
структур

Самоочищення СтійкістьНадійність Мінеральна основаНасиченість ВигідністьІндивідуальність Міцність

Baumit 
NanoporTop  

Baumit 
SilikonTop 

Baumit 
StarTop 

Baumit 
StellaporTop 

Baumit 
PuraTop

Baumit 
GranoporTop

Baumit 
CreativTop

Baumit 
MosaikTop

   ефект самоочищення завдяки 
фотокаталізу 

   висока паропроникність
   дуже висока стійкість  
до забруднень

   паропроникність
    дуже висока 

водовідштовхуваність
    стійкість до УФ-випромінювання

   висока стійкість до забруднень 
   посилений захист від плісняви
   дуже легке нанесення

    висока паропроникність
   стійкість до впливу 

мікроорганізмів і цвілі
    стійкість до УФ-випромінювання

   яскравість та насиченість кольору
   cool-пігменти
   дуже широка палітра кольорів

   стійкість до атмосферних впливів
   дуже висока 
водовідштовхуваність

   економічність

   безмежність варіантів  
для дизайну

   оригінальність структур
   широка палітра кольорів

   висока ударна міцність
   ефект різнобарвних яскравих   

      камінців
   стійкість до УФ-випромінювання

Кольори 
Baumit Life
(с. 32−35, 38, 49)

Кольори 
Baumit Life

(с. 32−35, 38, 49)
білі цифри білі та блакитні цифри білі, блакитні та червоні цифри  білі цифри; 

(Max, Trend та Fine: також блакитні цифри)  білі цифри  білі цифри  білі та блакитні цифри

   

    

   

   

    

    

    

   

    

   

   

  

    

  

  	 	  

    

   	 

   	 

   

    

   

  	 	  

    

   	 

   	

   

    

   

  	 	 	 

   	  

   	 

   	

   

    

   

  	 		  

  	  

   	 

   	 	

   

    

   

  	  

    

  

   	

   	 

    

   

   

    

  

   			

   

    

   

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 
1,5 мм, 1 мм (тонкошарова)

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 1,5 мм 
Структура «короїд»: 3 мм, 2 мм

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 
1,5 мм

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 1,5 мм 
Структура «короїд»: 3 мм, 2 мм

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 
1,5 мм

Структура «баранець»: 3 мм, 2 мм, 1,5 мм 
Структура «короїд»: 3 мм, 2 мм

Різноманітні техніки Дрібнозерниста гладка структура

с. 48с. 40с. 40с. 42с. 38с. 37с. 36
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фасадні фарби TM Baumit

самоочищення

зносостійкість

паропроникність

економічність

варіативність кольору

використання
 для цоколю

насиченість кольорів

Стійкість Мінеральна основа Вигідність Елегантність

Baumit 
SilikonColor

Baumit 
SilikatColor

Baumit 
GranoporColor

Baumit Lasur, 
Metallic

   створення декоративних акцентів
   оригінальність дизайну
   імітація різних поверхонь

Кольори 
Baumit Life

(с. 32−35, 38)
білі цифри білі та блакитні цифри білі, блакитні та червоні цифри  білі цифри  білі цифри  білі та блакитні цифри

   

   

   	 

   

  

  

  

  	 	  

    

   	 

   	 

   

    

   

  	 	  

    

   	

   	

   

   	  

   

  	 	  

   	  

   	

   	

   

   	  

   

  	  

   

   	 

   	 	

   

    

   

  	  

   	  

  

   	

   

   	  

   		

   

    

  

   			

   

    

   

   ефект самоочищення завдяки 
фотокаталізу 

   висока паропроникність
   дуже висока стійкість 
до забруднень

   паропроникність
    дуже висока 

водовідштовхуваність
    стійкість до УФ-випромінювання

   висока стійкість до забруднень 
   посилений захист від плісняви
   дуже легке нанесення

    висока паропроникність
   мінеральна основа
    стійкість до УФ-випромінювання

   яскравість та насиченість кольору
   cool-пігменти
   дуже широка палітра кольорів

   стійкість до атмосферних впливів
   дуже висока 
водовідштовхуваність

   економічність

Самоочищення Надійність Насиченість

Baumit 
NanoporColor  

Baumit 
StarColor 

Baumit 
PuraColor

с. 36 с. 37 с. 38 с. 46−47
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Визначити улюблений колір із 888 відтінків 
дуже непросто.
Але ви зможете це зробити завдяки 4 різ-
ним способам, які пропонує вам компанія 
Baumit! Просто завітайте на інтерактивний 
веб-сайт www.baumitlife.com і знайдіть свій 
ідеальний спосіб втілення у життя фасаду 
своєї мрії.

Color by Color (Колір за кольором)
Обираєте між відтінками блакитного кольо-
ру, але не впевнені, який підійде саме вам? 
Ознайомтеся з кольорами категорії Color by 
Color, вони надихнуть вас на правильний ва-
ріант!

Color by Inspiration (Колір за натхненням)
Розмірковуєте про відтінки на кшталт «Капу-
чино», «Оливковий», «М’ятний», «Пісочний» 
або «Лавандовий»? Але не знаєте достеменно, 
який колір із колекції Baumit Life підійде якнай-
краще? Ви обов’язково знайдете найкращий 
для вас у категорії Color by Inspiration. 

Різнобарвна, як саме життя
Baumit Life пропонує вражаючий спектр із 
888 трендових кольорів. Ця колекція кольо-
рів така ж красива, різноманітна та особли-
ва, як і саме життя.

Найбільша колекція кольорів  
для фасадів у Європі  
Досить довго індивідуальність будинку зводи-
лася до дизайну інтер’єру. Однак часи зміню-
ються, і зараз усе інакше. Тепер саме фасад 
надає будинку унікального характеру. Тому 
ми розробили найбільшу та найкрасивішу в 
Європі колекцію кольорів ― систему Baumit 
Life. 888 різноманітних відтінків у її складі 
надають повну свободу дій, коли йдеться про 
дизайн фасаду.
Ви можете віддавати перевагу ніжним 

  888 різноманітних можливостей
  Інтенсивний насичений колір
  Безмежні варіанти дизайну

baumitlife.com

пастельним відтінкам або ж насиченим 
темним кольорам ― Baumit Life відкриває 
безмежні можливості для дизайну. Основою 
колекції Baumit Life є 94 основних кольори, 
кожен з яких має 9 відтінків. Довершує ко-
лекцію 6 білих кольорів та 36 структур деко-
ративної штукатурки Baumit MosaikTop. 
 
Код кольору та що він означає
Кожен колір із колекції Baumit Life має влас-
ний код, що складається із чотирьох цифр, 
наприклад, 0514. Перші три цифри означа-
ють номер рядка у колірнику. Остання цифра 
вказує на градацію яскравості, що пронуме-
рована цифрами від 1 до 9. При цьому 1 ― 
це найбільш насичений тон даного кольору,  
а 9 ― найсвітліший.

ПРЕМІАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ ТА ФАРБИ

Easy Life — Увесь спектр кольорів  
у практичному форматі: 
Відкрийте для себе красу відтінків усієї сис-
теми кольорів Baumit Life.

Trend Life — Завжди у тренді:  
Надихніться найновішою колекцією трендо-
вих кольорів від компанії Baumit. 

Structure Life — Дізнайтеся про нові  
можливості: 
Колірник структур, з яким ви матимете 
уявлення про різні можливості штукатурок  
ТМ Baumit.

Mosaik Life — Зразок палітри кольорів 
у вигляді колірника: 
Ознайомтеся з мозаїчними штукатурками та 
їх найбільш розповсюдженими текстурами 
на прикладі оригінальних зразків у зручному 
та практичному колірнику.

Color by Trend (Колір за трендом)
Знайдіть натхнення у палітрі кольорів Baumit 
Trend Worlds від молодого експерта з кольо-
рів Сильвії Джейпек (Silvia Cejpek). Що вам 
подобається найбільше? Urban, Sea чи Asia 
Life? Знайдіть свій ідеальний світ кольору в 
категорії Color by Trend.

Color by Psychology  
(Колір за сприйняттям)
Бажаєте вийти за рамки звичайного сприй-
няття кольору і дізнатися, що криється за 
певним відтінком? Для відомого німецько-
го експерта з кольору, професора, доктора 
Акселя Венна (Axel Venn) колір — це наче 
живий організм, який має власну ДНК. Це 
щось на рівні почуттів, форм, відчуттів. Спе-
ціально для компанії Baumit він створив си-
стему Baumit Life, яка складається з 8 різних 
лінійок кольорів. Кожна лінійка складається з 
18 унікальних відтінків із власними значен-
нями.

www.baumitlife.com
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0189 Elisa

0187 Grace 0407 Marie

0416 Olivia 0566 Selina 0596 Victoria0286 Alice0186 Kim

0869 Carlos

0786 Flynn

0937 Lio

0976 Milan 1036 Odin

1069 Tom

0708 Adam 0788 Keno

0358 Emma

0287 Ina

0356 Lea

0567 Nadine0417 Ria

0409 Sophie 0569 Vivien0289 Amy

0777 Darius 0787 Hugo

0706 Killian

1037 Marco0977 Navid

0939 Oskar

1067 Toni0867 Andre

0188 Fiona 0288 Ivy

0359 Lucy

0408 Naomi

0406 Romy

0568 Tessa 0598 Xenia0058 Denise

0778 Elliah

0866 Jasper

0779 Klaas

0938 Norman 1068 Nico1038 Rafael0978 Vincent

0709 Aron

0056 Flora

0059 Diana

0057 Jana 0357 Mia

0418 Nina

0419 Sarah 0599 Tina

0597 Yuna

0776 Ennio

0707 Benno

0868 Levin

0979 Noah 1039 Sam

1066 Vito

0789 Juri

0936 Maxim

0018 Bianca
Baumit IonitColor

0010  Whitney*

Усі 12 відтінків білого кольору доступні для продуктів Baumit StarTop/Color, Baumit CreativTop і Baumit SilikonTop/Color. 
W1200 StarWhite доступний лише для продуктів Baumit StarTop/Color і Baumit CreativTop!

* 0010 Whitney доступний лише за попереднім замовленням. Будь ласка, зв’яжіться з представником локального представництва компанії Baumit.

W1201  MineralWhiteW1200  StarWhite W1203  ChampagneWhiteW1202   CottonWhite W1205 IvoryWhiteW1204 LaceWhite

Baumit Shades of White / Палітра білих кольорів

W1207 AntiqueWhiteW1206 OpalWhite W1209 MagnoliaWhiteW1208 CeramicWhite W1211 IceWhiteW1210 ShadowWhite

M338 OlympusM 337 Montblanc M 340 BabiaM 339 Castle M 342 EverestM 341 Rocky M 344 VesuviusM 343 Etna

Baumit Mosaik – Natural Line / Палітра природних кольорів

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. Детальніше на с. 27.

Baumit Mosaik – Essential Line / Палітра базових кольорів

M 327 RushmoreM 326 Triglav M 329 CristalloM 328 Durano M 331 NemrutM 330 Elbrus

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 317 El CapitanM 316 Kosh M 325 BellavistaM 318 Rax

Baumit Lasur

734L Faith733L Placid 735L Cosy

726L Sensual725L Shine 728L Gentle727L Impulse 730L Mystic729L Solid 732L Casual731L Fresh

Baumit Metallic

747M Platin746M Tital 751M Smaragd748M Saphir 754M Rubin753M Gold 756M Azurit7755M Bronze
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888 кольорів колекції Baumit Life

Цифри червоного кольору: кольори доступні лише для продуктів Baumit PuraTop/Color. Цифри синього кольору: кольори доступні лише для продуктів Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit GranoporTop/Color  
та Baumit CreativTop Max, Trend, Fine.

● Рекомендується попередня обробка основи ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer (заколерованою згідно з технічним паспортом продукту).

Представлені кольори і зразки можуть слугувати лише прикладом для обраних продуктів. Абсолютне співпадіння з кольором продукту, який постачається, не може бути гарантовано.
1) Для використання у системах теплоізоляції без обмежень за площею нанесення за умови улаштування армувально-гідрозахисного шару товщиною ≥5 мм з полімерцементних сумішей або шару товщиною 3–4 мм, виконаного з використанням суміші 
Baumit PowerFlex.
2) Вказані відтінки для використання у системах теплоізоляції без обмежень за площею нанесення лише в продуктах Baumit PuraTop/PuraColor за умови улаштування армувально-гідрозахисного шару товщиною ≥5 мм з полімерцементних сумішей  
або шару товщиною 3–4 мм, виконаного з використанням суміші Baumit PowerFlex.

0014

0015

0016

0017

0018

0019

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

0077

0078

0079

0081 ●

0082 ●

0083 ●

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0121 ●

0122 ●

0123 ●

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0231 ●

0232 ●

0233 ●

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0241 ●

0242 ●

0243 ●

0244

0245

0246

0247

0248

0249

0281 ●

0282 ●

0283 ●

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0291 ●

0292 ●

0293 ●

0294

0295

0296

0297

0298

0299

0301 ●

0302 ●

0303 ●

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0311 ●

0312 ●

0313 ●

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0321 ●

0322 ●

0323 ●

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0331 ●

0332 ●

0333 ●

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0341 ●

0342 ●

0343 ●

0344

0345

0346

0347

0348

0349

0451 ●

0452 ●

0453 ●
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0459

0461 ●

0462 ●

0463 ●

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0471 ●

0472 ●

0473 ●

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0481 ●

0482 ●

0483 ●

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0491 ●

0492 ●

0493 ●

0494

0495

0496

0497

0498

0499

0501 ●

0502 ●

0503 ●

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0511 ●

0512 ●

0513 ●

0514

0515

0516

0517

0518

0519

0521 ●

0522 ●

0523 ●

0524

0525

0526

0527

0528

0529

0561 ●

0562 ●

0563 ●

0564

0565

0566

0567

0568

0569

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

1021 ●

1022 ●

1023 ●

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1031 ●

1032 ●

1033 ●

1034

1035

1036

1037

1038

1039

0921 ●

0922 ●

0923 ●

0924

0925

0926

0927

0928

0929

0931 ●

0932 ●

0933 ●

0934

0935

0936

0937

0938

0939

0971 ●

0972 ●

0973 ●

0974

0975

0976

0977

0978

0979

0981 ●

0982 ●

0983 ●

0984

0985

0986

0987

0988

0989

0991 ●

0992 ●

0993 ●

0994

0995

0996
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0998

0999

1001 ●

1002 ●

1003 ●

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1011 ●

1012 ●

1013 ●
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1015

1016

1017

1018

1019

1) 1)

1) 1) 1)

2)2)2)

2)2)

0131 ●

0132 ●

0133 ●

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0141 ●

0142 ●

0143 ●

0144

0145

0146

0147

0148

0149

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

0201 ●

0202 ●

0203 ●

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0211 ●

0212 ●

0213 ●

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221 ●

0222 ●

0223 ●

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0351 ●

0352 ●

0353 ●

0354

0355

0356

0357

0358

0359

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

0391 ●

0392 ●

0393 ●

0394

0395

0396

0397

0398

0399

0401 ●

0402 ●

0403 ●

0404

0405

0406

0407

0408

0409

0411 ●

0412 ●

0413 ●

0414

0415

0416

0417

0418

0419

0421 ●

0422 ●

0423 ●

0424

0425

0426

0427

0428

0429

0431 ●

0432 ●

0433 ●

0434

0435

0436

0437

0438

0439

0441 ●

0442 ●

0443 ●

0444

0445

0446

0447

0448

0449

1061 ●

1062 ●

1063 ●

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1071 ●

1072 ●

1073 ●

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1111 ●

1112 ●

1113 ●

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1121 ●

1122 ●

1123 ●

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1131 ●

1132 ●

1133 ●

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1141 ●

1142 ●

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

0571 ●

0572 ●

0573 ●

0574

0575

0576

0577

0578

0579

0581 ●

0582 ●

0583 ●

0584

0585

0586

0587

0588

0589

0591 ●

0592 ●

0593 ●

0594

0595

0596

0597

0598

0599

0601 ●

0602 ●

0603 ●

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0611 ●

0612 ●

0613 ●

0614

0615

0616

0617

0618

0619

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

0791 ●

0792 ●

0793 ●

0794

0795

0796

0797

0798

0799

0831 ●

0832 ●

0833 ●

0834

0835

0836

0837

0838

0839

1041 ●

1042 ●

1043 ●

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1051 ●

1052 ●

1053 ●

1054

1055

1056

1057

1058

1059

0841 ●

0842 ●

0843 ●

0844

0845

0846

0847

0848

0849

0851 ●

0852 ●

0853 ●

0854

0855

0856

0857

0858

0859

0861 ●

0862 ●

0863 ●

0864

0865

0866

0867

0868

0869

0871 ●

0872 ●

0873 ●

0874

0875

0876

0877

0878

0879

0881 ●

0882 ●

0883 ●

0884

0885

0886

0887

0888

0889

0891 ●

0892 ●

0893 ●

0894

0895

0896

0897

0898

0899

0901 ●

0902 ●

0903 ●

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0911 ● 

0912 ●

0913 ●

0914

0915

0916

0917

0918

0919

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)1)1)

1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

2)2)2)2)2)2)

2)2)2)2)2)2)

2)2)2)2)2)2)2)2)

1)1)
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Звичайна штукатурка  
через декілька років

Наноштукатурка 
Baumit NanoporTop

Тисячі крихітних порожнин,  
як у коралі, створюють надзвичайно  
велику площу поверхні.

EFFECT

SELFCLEANING

PHOTOCATALYSIS

LO
N

G
-LASTING CLEANLIN

ESS
Поєднавши багаторічний досвід та найно-
віші технології, компанія Baumit розроби-
ла лінійку високоякісних продуктів Baumit 
Nanopor. До неї входять NanoporTop — гото-
ва до використання декоративна штукатур-
ка, а також фасадна фарба NanoporColor. 
Завдяки унікальній формулі, яка забезпечує 
ефект самоочищення, фасад залишатиме- 
ться як новий протягом багатьох років.

Ефект Nanopor
Крапля води на поверхні звичайної 
гідрофобної штукатурки матиме вигляд 
кульки. Ефект Nanopor проявляється вже 
під час висихання поверхні штукатурного 
покриття Baumit NanoporTop, впливаючи 
на формування верхнього гідрофільного 
наношару.

Довговічність краси
Крапля води, що впала на поверхню 
наноштукатурки Baumit NanoporTop, 
втрачає свій поверхневий натяг. Волога 
абсорбується у верхньому гідрофільному 
шарі. Під час випаровування з водою 
виділяються часточки бруду і, як наслідок, 
поверхня фасаду залишається сухою, 
чистою і красивою.

   Технологія Nanopor
   Мікроскопічно гладка поверхня
   Краса на довгі роки

Мікроскопічно гладка поверхня наноштукатурки  
TM Baumit запобігає затримці часточок бруду.

Приблизно 0,2 мм
На цьому зображенні видно, що поверхня 
звичайної штукатурки є набагато шершавішою, 
що полегшує затримку часточок бруду.

Приблизно 0,2 мм

ЗВИЧАЙНА ШТУКАТУРКА BAUMIT NANOPOR

Ефект Drypor
   Поверхня, що швидко висихає
  Посилений захист від появи 

плісняви
  Найкращі характеристики 

нанесення

Нове покоління преміальних силіконових 
штукатурок Baumit StarTop розроблене з ви-
користанням інноваційного наповнювача. 
Наче корал, він має велику площу поверх-
ні з безліччю заглиблень і пор, що сприяє 
надшвидкому розподілу вологи по всій по-
верхні штукатурки. Водночас дуже делікатна 
мікроструктура покриття забезпечує краще 
відображення кольору.

Гідрофільні та гідрофобні характеристики 
Baumit StarTop сприяють стійкості фаса-
дів до забруднення. 
Гідрофільна коралова мікроструктура на-
повнювача забезпечує дуже швидке виси-
хання вологи, яка з’явилася на поверхні 
фасаду внаслідок несприятливих погодних 

умов. Гідрофобний ефект сприяє надшвид-
кому розподілу вологи по всій поверхні 
штукатурки. Поєднання цих трьох переваг —  
поглинання вологи, швидке висихання по-
верхні та бісероплетіння дощових крапель —  
забезпечують стійкість декоративного по-
криття до забруднень. 

Ще однією важливою властивістю цього 
вдосконаленого продукту є його харак-
теристики нанесення. Готова до викори-
стання преміальна декоративна штукатурка 
Baumit StarTop більш еластична і тому нано-
сити її значно приємніше, легше і швидше,  
а фактурний малюнок, який також легко фор-
мувати, дуже рівномірний і красивий.

ЗБІЛЬШЕНИЙ МАСШТАБ 

Поверхня Baumit StarTop. Демонстрація 
розподілу і швидкого висихання води. 

DRYPOR
EFFECTQU

IC
K 

DR
YIN

G EFFECT       BEST PROCESSING

ALGAE PROTECTION 

Ефект самоочищення
Baumit NanoporTop і Baumit NanoporColor Baumit StarTop і Baumit StarColor
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TSR у порівнянні з BRV (HBW) 
Початковий показник яскравості (BRV/HBW) 
визначає яскравість кольору для ока людини 
у порівнянні з чистим білим (HBW 100) або 
глибоким чорним (HBW 0). Беручи до уваги, 
що BRV враховує лише діапазон довжини 
хвилі випромінювання у видимій частині 
спектра, нагрівання поверхні фасаду зале-
жить від загального показника сонячного 
випромінювання, у тому числі ультрафіоле-
тового та інфрачервоного випромінювання. 
Рівні такого випромінювання визначаються 
показником TSR (Total Solar Reflectance). 
Чим більшим є показник TSR, тим вищий 
рівень відбиття сонячного випромінювання,  
а отже, поверхня нагрівається менше.

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 04910361 0371

0571 0581 0591 0601 0611 0621 0631 0671 0681 06910501 0511 0521 0561

0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 08610701 0711 0721 0731 0741

0981 0991 1001 1011 1021 10310871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971

Зображені зразки надані з метою демонстрації 
шкали кольорів обраного продукту і не гарантують 
абсолютну ідентичність з кольорами реальних 
матеріалів.

оздоблення теплоізольованих фасадів у 
трендових темних кольорах. Нові пігменти 
додаються до складу фарб і штукатурок вже 
на етапі виробництва. Тому декоративними 
покриттями в усіх 888 відтінках Baumit Life з 
коефіцієнтом відбиття світла нижчим ніж 20 
можна оздоблювати теплоізольовані фасади.

Отже, на відміну від стандартних пігментів, 
які поглинають значну частину сонячного 
світла, cool-пігменти відбивають сонячні 
промені й у такий спосіб знижують темпе-
ратуру поверхні. Таким чином, поверхні, 
покриті штукатурками і фарбами ТМ Baumit, 
залишаються дійсно прохолодними.

Насичені кольори з ефектом охолодження 
для яскравого вигляду фасадів
Cool-пігменти відбивають значну частину 
сонячного світла, дії якого вони піддаються,  
і таким чином знижують температуру по-
верхні фасаду. Тому сьогодні можливе 

Поверхня з cool-пігментами
1  Cool-пігменти
2  Стандартні пігменти
3  Сонячне світло 

      (спектр видимого випромінювання)
4  Відбите сонячне світло

ALLURE
EFFECTCOOL PIGMENTS TECHNOLOGY 

FU
LL

 R
AN

GE OF COLORS    INTENSE COLOR
 TONES

Блискучий ефект
Дуже насичені відтінки були й залишаються 
у тренді. Раніше поєднання архітектурної 
естетики і високих вимог до енергоефек-
тивності та довговічності фасадів викликало 
певні труднощі для забудовників, проєкту-
вальників та підрядників. Але сьогодні для 
цієї проблеми є рішення. 

Фарби і штукатурки: темні та насичені 
відтінки 
До сьогодні забудовники та проєктувальни-
ки, які хотіли застосувати гаму насичених 
кольорів у дизайні фасаду, були дуже обме-
жені у виборі. Причина крилася переважно 
у тому, що темні відтінки поступово «виго-
рають» і сприяють дуже сильному перегрі-
ванню поверхні під впливом сонячного ви-

  Повна лінійка кольорів
  Насичені відтінки
  Технологія cool-пігментів

промінювання. Завдяки унікальній формулі 
Baumit PuraTop і Baumit PuraColor ситуація 
повністю змінилася! Використання цих про-
дуктів відкриває майже необмежені мож-
ливості для вибору кольору фасаду, навіть 
серед найбільш насичених відтінків системи 
кольорів Baumit Life.
Ці 94 насичених відтінки є основою системи 
кольорів Baumit Life з поступовою градацією 
у світлі відтінки.
Лінійка насичених кольорів ТМ Baumit виріз-
няється з-поміж інших своїми глибокими ко-
льорами, здатними надати будь-якому фасаду 
виняткового вигляду та особливого характеру. 
Також, завдяки інноваційним cool-пігментам 
можна оздоблювати великі за площею по-
верхні теплоізольованих фасадів.  

94 НАСИЧЕНИХ ВІДТІНКИ

Baumit PuraTop і Baumit PuraColor

Cool-пігменти
  Можливість оздоблення 

теплоізольованих 
фасадів у темних кольорах

  Технологія охолодження 
поверхні фасаду

  Поєднання безпечності  
та високої якості
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Структура «короїд»
Зерна великого розміру в суміші визнача-
ють загальну ширину та глибину борозен у 
шарі штукатурки. Залежно від методу зати-
рання можна отримати кругові, повздовж-
ні або поперечні структури. Штукатурка зі 
структурою «короїд» відноситься до штука-
турок, фактурність яких залежить від спо-
собу затирання, проте її формуюче зерно 
зазвичай має круглу форму, тому під час 
затирання утворюється більш м’яка струк-
тура. Завдяки камінцям округлої форми у 
штукатурці дуже легко створювати структу-
ри з борознами. Таку штукатурку наносять 

П О Р А Д А  Ф А Х І В Ц Я

Часи, коли штукатурку використовували 
лише у якості базового шару для декора-
тивно-оздоблювальних робіт, давно минули. 
Сучасні забудовники, архітектори і про-
єктувальники висувають все вищі вимоги 
до зовнішнього вигляду будівель. Сьогодні 
структура, тип і колір повинні відповідати за-
гальному способу життя людей.
Можливо практично все: застосувавши шту-
катурку з малим розміром зерна, можна 
створити стриманий стиль фасаду будівлі  
з майже непомітною структурою поверхні. 
Великий розмір зерна допоможе надати 
поверхні особливого рустикального шарму. 
Звісно, у кожному випадку — в поєднанні  
з творчим підходом щодо вибору кольорів.

Структура «баранець»
Структура «баранець» створюється за допо- 
могою використання точної кількості міне-
ральної крихти з певним розміром зерна 
(1,5; 2,0 та 3,0 мм). За допомогою так зва-
ного формуючого зерна створюється рівна 
структурна поверхня.
Штукатурка наноситься шаром, товщина 
якого відповідає розміру зерна, і затира-
ється за допомогою терки. Формуючі зер-
на розподіляються рівномірно, в результаті 
утворюється рівна структурна поверхня.  
Наносити таку штукатурку дуже легко і просто.

R 2 R 3

Класичні структури
Baumit SilikonTop і GranoporTop

  Великий розмір зерна для більшої 
зносостійкості поверхні

  Структури «баранець» та «короїд»
  Індивідуальність вибору

СТРУКТУРИ ЗАДАЮТЬ ХАРАКТЕР

K 2.0 K 1.5 K 3.0

ПОРАДА 
ВІД 

BAUMIT

Компанія Baumit рекомендує 
використовувати структуру із зерном 
мінімум 2,0 мм. Переваги очевидні: чим 
більша товщина оздоблювального шару 
фасаду, тим кращим є захист будівлі  
від впливів навколишнього середовища, 
наприклад, спеки, дощу і граду. Зерна 
більшого розміру, наприклад, 2,0 мм або 3,0 мм, 
збільшують товщину оздоблювального шару 
фасаду і, відповідно, його зносостійкість.

шаром, товщина якого відповідає розміру 
зерна, після чого формують структуру за до-
помогою терки.
Під час руху терки камінці переміщуються 
по поверхні основи, утворюючи борозни. 
Наносячи штукатурку різними рухами — по 
колу, вертикальними, горизонтальними або 
ж поєднуючи усі ці рухи, — можна змінювати 
текстуру. Чим точнішим буде рух, тим рів-
нішою буде структура. Якщо текстурування 
поверхні одного й того ж фасаду виконується 
декількома робітниками, важливо узгодити 
напрямки руху терки, щоб уникнути відмін-
ностей у структурах на одній стіні.
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Моделювання 
валиком

Моделювання 
зубчатим шпателем

MAX 4,0 мм TREND 3,0 мм VARIO 1,5 мм FINE 1,0 мм PEARL 0,5 мм SILK 0,2 мм

Креативні структури
Baumit CreativTop

Індивідуальність фасаду визначає не лише 
колір. Підійдіть до декоративного оздоблен-
ня його поверхонь творчо — надайте їм 
будь-якої структури завдяки декоративній 
штукатурці Baumit CreativTop. Ця моделюю-
ча штукатурка, посилена силіконом, надає 
необмежені можливості для дизайну фасаду. 
Завдяки грі тіні та світла на її різноманітних 
структурах поверхня фасаду набуває уні-
кальної глибини, яка поступово змінюється 
залежно від того, день надворі чи ніч, весна 
чи осінь тощо.

Безліч можливостей для творчості
Завдяки своїй універсальності та легкості 
нанесення ця штукатурка для зовнішніх ро-
біт доступна майже в усіх відтінках системи 
кольорів Baumit Life. І кількість комбінацій 
структури та кольору майже необмежена! 
Вивільніть свою фантазію та творчу уяву. 
Рівні, з борознами, гладенькі або з рельєф-
ними точками, шершаві або гладенькі — 
завдяки декоративним штукатуркам Baumit 
CreativTop ці та інші численні структури по-
верхонь фасадів тепер можна сміливо вті-
лювати у життя. Тож тепер для декоративно-
го оздоблення фасаду ви можете обрати не 
лише бажаний колір, але й цікаву структуру. 

  Безмежні можливості  
для дизайну

  Широкий спектр індивідуальних 
структур на будь-який смак

  Унікальність поверхні 

ТВОРІТЬ З BAUMIT

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБКОЮ

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

MAX TREND

FINE PEARL

VARIO

SILK

МОДЕЛЮВАННЯ ГРЕБІНЦЕВИМ ШПАТЕЛЕМ

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

СТРУКТУРА «ГРУБИЙ БЕТОН»

MAX VARIO

FINE PEARL

TREND

SILK

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБЧАТОЮ ТЕРКОЮ

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»

MAX TREND VARIO

PEARLFINE

МОДЕЛЮВАННЯ ЗУБЧАТИМ ШПАТЕЛЕМ

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

СТРУКТУРА «ТРАВЕРТИН» МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ

СТРУКТУРА «ГЛАДКИЙ БЕТОН»

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

ХРЕСТОПОДІБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

СТРУКТУРА «ЗІСТАРЕНЕ ДЕРЕВО»

MAX TREND

FINE PEARL

VARIO

SILK

ЗАТЕРТА СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗОВАНЕ НАПИЛЕННЯ

TREND VARIO

FINE PEARL SILK

MAX

МОДЕЛЮВАННЯ ЩІТКОЮ

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

СТРУКТУРА «ЦЕГЛА»

MAX TREND VARIO

PEARLFINE

МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛИКОМ

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

MAX

SILK

SILK
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Компоненти гладкого фасаду в системах 
теплоізоляції:
■ Baumit StarContact White
■ Теплоізоляційні плити TM Baumit
■ Baumit StarContact / StarContact White 

(3 мм) з Baumit StarTex
■ Baumit CreativTop Vario
■ Baumit CreativTop Pearl / CreativTop Silk

Гладкий фасад
Baumit CreativTop

Завдяки штукатуркам Baumit CreativTop меж 
для втілення ідей дизайну фасадів практично 
не існує. Проте, скільки б варіантів структур 
і кольорів сьогодні не існувало, один із них 
все ж залишається найбільш популярним.  
І це — гладка поверхня фасаду. 

Сьогодні гладкі фасади з тріумфом, у прямо-
му розумінні цього слова, повертаються до 
міжнародної архітектури. Зазвичай у Півден-
ній та Східній Європі гладкі фасади були стан-
дартом. Розвиток усіх архітектурних стилів 
завжди рухався від інтер’єру до екстер’єру. 
Це означає, що у створенні декоративного 
покриття фасадів може бути застосований 
«гладкий» дизайн стін.

Компанія Baumit пропонує три продукти, 
використання яких оптимально підходить 
для створення гладкого фасаду: Baumit 
CreativTop Vario, Baumit CreativTop Pearl та 
Baumit CreativTop Silk.

Гладкі фасади в зовнішніх системах  
теплоізоляції
Створення гладких поверхонь фасадів у си-
стемах теплоізоляції має певні особливості, 
тому слід дотримуватися чітких вказівок ви-
робника. Роботу слід почати з приклеювання 

  Ідеально гладка поверхня
  Досконала простота та сучасність
  2 ступені гладкості поверхні

BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL ТА SILK

Baumit CreativTop Silk 
+ Baumit Metallic

(колір Gold)

Baumit CreativTop Pearl + 
Baumit Metallic
(колір Titan)

теплоізоляційних плит на чисту поверхню, 
очищену від пилу. Для цього ідеально підій-
де клейова шпаклювальна суміш Baumit 
StarContact White. Ґрунтовку використову-
вати не потрібно: ви просто наносите де-
коративну пастоподібну штукатурку Baumit 
CreativTop Variо і отримуєте ідеальне фініш-
не покриття.

Гладка і красива поверхня
Тепер ви можете обирати між двома ступе-
нями гладкості, використовуючи:

Варіант 1 — Baumit CreativTop Pearl 
(зерно 0,5 мм).
Варіант 2 — Baumit CreativTop Silk  
(зерно 0,2 мм).

■   Baumit CreativTop Pearl ― це варіант із до-
сить гладкою структурою поверхні. База 
моделюючої штукатурки відразу може 
бути тонована в один із 758 кольорів. 

■   Baumit CreativTop Silk ― це варіант із над-
звичайно гладкою структурою поверхні. 
Процес нанесення складається з декіль-
кох етапів. Перший етап ― підготовчий 
шар Baumit CreativTop Vario товщиною 
1,5 мм. Після цього наноситься Baumit 
CreativTop Silk у два шари з подальшими 
шліфуванням та фарбуванням. 

 
Для креативних колірних рішень у дизайні 
ми рекомендуємо виконувати декоратив-
не оздоблення преміальною силіконовою 
фарбою Baumit StarColor, доступною у  
758 відтінках кольорів системи Baumit Life, 
або фарбами Baumit Metallic чи Lasur.

Правильне виконання робіт
Перед початком роботи необхідно здійснити 
підготовку основи. Після цього нанести деко-
ративну штукатурку Baumit CreativTop в яко-
сті базового шару. Через 24 години нанести 
другий шар декоративної штукатурки Baumit 
CreativTop Pearl або Baumit CreativTop Silk. 

Baumit CreativTop Vario, Pearl 
та Silk відрізняються розміром 
зерна:

■ Baumit CreativTop Vario: 1,5 мм

■ Baumit CreativTop Pearl: 0,5 мм

■ Baumit CreativTop Silk: 0,1−0,2 мм

CREATIV TOP VARIO, PEARL ТА SILK
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BAUMIT METALLIC

Фарба Baumit Metalliс дуже зносостійка та 
має надзвичайно високий вміст метале-
вих пігментів. Наноситься валиком з ове-
чої шерсті або розпилювачем. Це покрит-
тя дійсно привертатиме увагу до фасаду 
незалежно від того, яка у нього структура —  
гладенька чи текстурована. Продукт доступ-
ний у дуже привабливих відтінках кольорів: 
Титан, Платина, Сапфір, Смарагд, Золото, 
Рубін, Бронза та Азурит (Titan, Platin, Saphir, 
Smaragd, Gold, Rubin, Bronze, Azurit).

Нанесення
Завжди наносьте базовий шар білої фарби  
Baumit GranoporColor або Baumit SilikonColor  

для кращого формування кольору. Через мі-
німум 12 годин після висихання підготовчого 
шару нанесіть фарбу Baumit Metallic у два 
етапи за допомогою валика з овечої шерсті 
(довжину ворсу слід обирати залежно від типу 
основи та методу нанесення) або розпилю-
вача (пульверизатора з пістолетом-розпилю-
вачем).

Вінтажний стиль
Дизайн з Baumit Lasur

Дизайн фасадів будівель історичного значен-
ня (будинку середини XIX століття, будови часів 
промислової революції чи ферми, якій вже сто 
років) потребує особливого підходу і повинен 
відповідати їхнім архітектурним стилям. Але  
і в сучасних будівлях прослідковується елегант-
ність зовнішнього декоративного оздоблення. 
Лазурне покриття Baumit Lasur — правильний 
вибір, якщо ви бажаєте надати фасаду стиль-
ного вигляду. 

Baumit Lasur — готова до використання лазур 
для декоративного оздоблення стін та фасадів. 
Завдяки матовій формулі цей продукт най-

  Матова поверхня
  Відновлення зі збереженням 

автентичного вигляду фасаду
  Ідеально для імітації різних 

поверхонь

краще підходить для відновлення поверхонь 
старих будівель у відповідному стилі, а також 
для створення гармонійного дизайну фасадів 
нових будівель. Крім того, її можна використо-
вувати для створення дизайну у суто серед-
земноморському стилі. Ідеально підходить 
для нестандартних фасадів з особливим ха-
рактером: Сяйво, Чуттєвість, Імпульсивність, 
Ніжність, Солідність, Містичність, Свіжість та 
Неформальність (Shine, Sensual, Impulse, 
Gentle, Solid, Mystic, Fresh і Casual).

Нанесення
Залежно від проєктних вимог, перед 
нанесенням лазурного покриття Baumit 
Lasur на поверхню слід заздалегідь нанести 
фарбу, штукатурку або вирівнювальну 
суміш. Далі, залежно від технічних умов, 
наноситься 1–3 шари лазурі Baumit Lasur 
за допомогою інструментів, необхідних 
для виконання робіт у конкретній техніці 
нанесення (пензель, білильний пензель, 

BAUMIT LASUR

Shine 725L   Sensual 726L  Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L   Mystic 730L  Fresh 731L Casual 732L

Особливі ефекти
Дизайн з Baumit Metallic

штукатурний пензель для нанесення 
фактури, губка з натурального матеріалу або 
тканина).

Основи, які підходять для
застосування лазурного покриття
■  Шліфовані цементно-вапняні та цементні 

штукатурки
■  Бетонні та інші мінеральні основи
■  Мінеральні та силікатні фарби  

і штукатурки з високою адгезією
■  Дисперсійні фарби і штукатурки  

з високою адгезією
■  Силіконові фарби і штукатурки з високою 

адгезією

  Елегантний глянцевий блиск
  Створення декоративних 

акцентів
  Імітація металевих поверхонь

Titan 746M  Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M   Rubin 754M  Bronze 755M Azurit  756M

Основи, які підходять для застосування 
покриття з ефектом «металік»
■  Шліфовані цементно-вапняні  

та цементні штукатурки
■  Мінеральні та силікатні фарби  

і штукатурки з високою адгезією
■  Емульсійні фарби і штукатурки  

з високою адгезією
■  Силіконові фарби і штукатурки  

з високою адгезією
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Цокольна частина фасаду піддається 
особливо високим рівням навантажен-
ня внаслідок забруднень, механічних 
впливів та впливу дощових вод. Моза-
їчна штукатурка Baumit MosaikTop —  
ідеальне декоративне штукатурне по-
криття для цокольної частини фасаду. 
Пастоподібна різнокольорова камін-
цева штукатурка Baumit MosaikTop 
особливо підходить для покриття по-
верхонь стін, які піддаються високим 
механічним навантаженням. Продукт 
має високий рівень водовідштовху-
вання та водонепроникності. 

Mosaik — Natural Line /  
Палітра природних кольорів
До складу нової лінійки кольорів 
Baumit Mosaik Natural Line входить 
8 ексклюзивних поєднань різних ви-
дів каменю з використанням нового 
сировинного матеріалу Mica Flakes 
для унікального, природного та автен-
тичного вигляду кам’яної поверхні, що 
дозволяє не лише створити поверхню 
надвисокої якості, а й надати дизай-

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

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.M 329 CristalloM 328 Durano M 331 NemrutM 330 Elbrus

MOSAIK — ESSENTIAL LINE / ПАЛІТРА БАЗОВИХ КОЛЬОРІВ

MOSAIK — NATURAL LINE / ПАЛІТРА ПРИРОДНИХ КОЛЬОРІВ

M 337 Montblanc M 339 CastleM338 Olympus M 340 Babia

M 341 Rocky M 343 EtnaM 342 Everest M 344 Vesuvius

ну фасаду витонченості. Крім того, 
штукатурки Baumit MosaikTop мають 
характеристики, що вже довели свою 
якість та ефективність експлуатації: 
високий рівень  водовідштовхування, 
довговічність та відмінна стійкість до 
атмосферних впливів.
Нова лінійка продуктів Baumit Natural 
Line вирізняється не лише витриму-
ванням поверхнею високих рівнів 
навантаження та тривалим строком її 
експлуатації. Використання цих шту-
катурок дозволяє надати вигляду фа-
саду природності. Оптичні особливості 
різних видів каменю варіюються від 
граніту з різноманітними мармурови-
ми і різнокольоровими фактурами до 
поверхні з виглядом піщанику. 

Mosaik — Essential Line / 
Палітра базових кольорів
До складу лінійки кольорів Baumit 
Mosaik Essential Line входять кольо-
рові камінцеві штукатурки на основі 
чистого акрилату, доступні у 22 найпо-
пулярніших кольорах. Пофарбований 
кварцовий пісок з покриттям, який 
використовується для вироблення усіх 
продуктів лінійки Baumit MosailTop, 
є винятково цільним, міцним і стій-
ким до стирання. Завдяки усім цим 
характеристикам штукатурки Baumit 
MosaikTop можна вважати ідеальним 
продуктом для фінішного покриття ча-
стин будівлі, що піддаються інтенсив-
ним механічним навантаженням.

  Глазурований  
та пофарбований 
кварцовий пісок

  Ефекти різнобарвних 
яскравих камінців

  Підвищена стійкість до 
механічних навантажень

Захист і краса
Baumit MosaikTop

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

Запилені поверхні зменшу-
ють адгезію нового покриття  
і можуть стати причиною його 
відшарування.

  Очистьте поверхню за 
допомогою мийки високого 
тиску

  Рішення на мінеральній 
основі: Baumit SanovaPrimer 
+ штукатурка або 
шпаклівка ТМ Baumit

  Рішення на органічній 
основі: Baumit MultiPrimer 
+ Baumit Color

ЗАПИЛЕНІ ФАСАДИВОДОРОСТІ ТА ПЛІСНЯВА

Навіть якщо водорості та/або 
грибок не впливають на на-
лежну експлуатацію фасаду, 
вони дуже псують його стан  
і зовнішній вигляд.

  Обробіть уражені ділянки 
за допомогою  
Baumit FungoFluid

  Очистьте поверхню фасаду

КРИТИЧНІ ОСНОВИ

Для нанесення покриттів 
на непроникні основи або 
такі, що не мають водо- 
поглинальних властивостей, 
необхідне улаштування кон-
тактного шару.

  Нанесіть  
Baumit SuperPrimer  
по всій площі поверхні  
за допомогою валика

Під час фарбування можуть 
виникнути великі відмінності 
у поглинанні фарби, що нега-
тивно впливатиме на наступ-
ний нанесений шар продукту. 

  Для підлогових покриттів 
та внутрішніх/зовнішніх 
штукатурних систем 
застосовуйте Baumit Grund

  Для нанесення фасадних 
штукатурок і фарб 
використовуйте 
Baumit MultiPrimer

ВИСОКЕ ВОДОПОГЛИНАННЯ

Підготовка основи
ЗАБРУДНЕННЯ НА ФАСАДІ

Забруднення на фасаді ста-
нуть причиною відшарування 
нанесеного вами покриття  
від основи. Наприклад, адге-
зія щойно нанесеної фарби 
до забрудненої основи буде 
занадто низькою. 

  Очистьте поверхню 
за допомогою Baumit 
ReClean. Чудове очищення 
і видалення жиру  
з поверхонь будь-якого 
виду!

ТРІЩИНИ < 0,5 ММ

Навіть найтонші тріщинки (мен-
ше ніж 0,5 мм) з часом можуть 
призвести до значних пошко-
джень конструкції будівлі.

  Нанесіть в 1–2 шари 
ґрунтовку для заповнення 
тріщин Baumit FillPrimer

КРИТИЧНІ ОСНОВИ

ТРІЩИНИ

ВОДОРОСТІ ТА ПЛІСНЯВА

ЗАПИЛЕНІСТЬ ПОВЕРХНІ

ФАКТУРНІСТЬ

Найкращих результатів після 
виконання опоряджувальних 
та оздоблювальних фасадних 
робіт можна досягти лише  
у випадку, коли основа має 
правильну фактуру. Наші 
продукти для підготовчих 
робіт дозволяють створити 
ідеальні умови для того, щоб 
у результаті ви отримали 
красиву поверхню, яка 
служитиме протягом 
довгих років. Ці продукти 
забезпечують міцність 
основи та хорошу адгезію 
до неї.

Фактурність та однорідність 
основи забезпечують на-
лежне нанесення фінішних  
покриттів.

  Попередньо підготуйте 
основу за допомогою 
Baumit UniPrimer  
з використанням валика

  Для отримання додаткових 
переваг (фарбування в 
обраний колір, зернисте, 
вдосконалене покриття) 
використовуйте  
Baumit PremiumPrimer

ФАКТУРНІСТЬ

ВИСОКЕ ВОДОПОГЛИНАННЯ

Фасадні ґрунтовки ТМ Baumit

ДЕ
КО

РА
ТИ

ВН
О-

ОЗ
ДО

БЛ
Ю

ВА
ЛЬ

НІ
 М

АТ
ЕР

ІА
ЛИ



53Baumit. Ідеї з майбутнім.52 53

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ 

Правильно обрана система теплоізоляції дозволяє забезпечити 
стабільність температури всередині приміщення, що впливає 
на комфортне перебування у ньому. Для цього компанія Baumit 
розробила широкий асортимент систем, які відповідають 
найрізноманітнішим завданням — від утеплення односімейних 
будинків до відновлення фасадів хмарочосів. Усі компоненти 
системи задовольняють вимоги до улаштування на відповідні 
поверхні.

Чудове самопочуття і здоровий мікроклімат у приміщенні — саме ці характеристики перетворюють 
будинок на справжню оселю. Найважливіше у створенні приємного середовища для проживання —  
обрати правильну теплоізоляцію. Завдяки їй можна забезпечити комфортну температуру  
всередині приміщення незалежно від того, день надворі чи вечір, зима чи літо.

Високоякісні теплоізоляційні матеріали TM Baumit повинні збе-
рігати чудову адгезію до поверхні протягом років і навіть десяти-
літь. Щоб досягти цього, дуже важливо обрати правильну клейову 
та клейову армувальну суміші, які будуть ідеально поєднуватися з 
теплоізоляційним матеріалом і мати хорошу адгезію до основи. 
В асортименті TM Baumit ви знайдете відповідні матеріали для 
будь-якого застосування, які відповідають різноманітним вимо-
гам, а також широкий вибір допоміжних матеріалів, які ідеально 
доповнять обрану вами систему зовнішньої скріпленої теплоізо-
ляції (ETICS).

   Створення комфортного мікроклімату в приміщенні 
упродовж року

   Економія коштів під час зведення будинку
   Постійна економія коштів на опаленні
   Захист стін від появи тріщин та атмосферних впливів
   Запобігання утворенню містків холоду
   Зниження рівня вмісту вуглекислого газу у повітрі
   Забезпечення екологічно безпечних умов 

проживання
   Свобода вибору ідей для дизайну та можливість 

застосовувати творчий підхід
   Економія витрат на будівництво

     Збереження тепла взимку  
  і прохолоди — влітку

Системи теплоізоляції ТМ Baumit
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SilikonTop

UniPrimer

ProContact

StarTex

ProTherm / MineralTherm

ProContact

Дюбель фасадний

54

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Системи теплоізоляції

ДЕКОРАТИВНО-
ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ 

ПОКРИТТЯ

ҐРУНТУВАЛЬНА 
СУМІШ

КЛЕЙОВА ТА 
ШПАКЛЮВАЛЬНА 

СУМІШІ

ЛУГОСТІЙКА 
СКЛОСІТКА

УТЕПЛЮВАЧ

КЛЕЙОВА СУМІШ

МЕХАНІЧНЕ 
КРІПЛЕННЯ

ДЕКОРАТИВНО-
ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ 

ПОКРИТТЯ

ҐРУНТУВАЛЬНА 
СУМІШ

КЛЕЙОВА ТА 
ШПАКЛЮВАЛЬНА 

СУМІШІ

ЛУГОСТІЙКА 
СКЛОСІТКА

УТЕПЛЮВАЧ

КЛЕЙОВА СУМІШ

МЕХАНІЧНЕ 
КРІПЛЕННЯ

СИСТЕМА BAUMIT STAR

StarTop

PremiumPrimer

StarContact White

StarTex

StarTherm / MineralTherm

StarContact White

Дюбель фасадний

  Система, що має свідоцтво ETA    
    (Європейське технічне свідоцтво)

  Еластичність і захист
  Широка лінійка рішень для теплоізоляції

S

СИСТЕМА BAUMIT POWER

PuraTop

PremiumPrimer

PowerFlex

StarTex

ProTherm / MineralTherm 

StarContact 

Дюбель фасадний

  Надвисока ударна міцність (до 70 Дж)
  Надійний захист та довговічність
  Простота та легкість застосування

I

СИСТЕМА BAUMIT PRO

  Оптимальний вибір  
для багатоповерхового 
будівництва

  Якість для професіоналів
  Комплексна гарантія та повний  
супровід об’єкта

P

СИСТЕМА BAUMIT SOCLE

MosaikTop

UniPrimer

StarContact

StarTex

XPS TOP 

BituFix

-----

  Термо- та гідроізоляція цокольної  
частини будівлі

  Широкий спектр можливостей  
для декоративного оздоблення

  Висока ударна міцність

Sс
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Уникніть ризиків: завдяки системі теплоі-
золяції Baumit Star ви інвестуєте у майбутнє 
без хвилювань щодо утеплення. Ви не лише 
будете щодня економити на витратах на опа-
лення, а й інвестуєте у надійність теплоізо-
ляції будівлі для майбутніх поколінь. Система 
Baumit Star, розроблена на основі усього 
досвіду компанії Baumit як новатора в галузі 
систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції, 
забезпечує вищі рівні еластичності та удар-
ної міцності.

Інвестиції в майбутнє
Покращенню якості життя вдома і в офісі 
сприяє ефективне поєднання комфортного 
мікроклімату в приміщенні та методів змен-
шення енерговитрат. Система Baumit Star 
допомагає підвищити вартість будівлі, забез-
печуючи її відмінну теплоізоляцію та прива-
бливий зовнішній вигляд.  

Жодних шансів для проникнення  
води та бруду 
Baumit NanoporTop — готова до використан-
ня самоочисна, стійка до забруднень, висо-
копаропроникна тонкошарова декоративна 
наноштукатурка з ефектом фотокаталізу.

Гнучкість, еластичність та ударна міцність
Біла високоеластична модифікована кле-
йова суміш Baumit StarContact White для 
приклеювання фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит утеплювача та 
улаштування армувального гідрозахисно-
го шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit 
відповідає стандартним нормам і вимогам 
до продуктів даного типу і навіть перевищує 
їх. Такі характеристики гарантують надійне 
кріплення елементів улаштування фасаду до 

St
ar
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Класичне рішення
  Система, що має свідоцтво ETA 

(Європейське технічне 
свідоцтво)

  Еластичність і захист
  Широка лінійка рішень  

для теплоізоляції

  Відмінна еластичність та ударна міцність
  Дуже висока стійкість до атмосферних впливів
  Легкість застосування
  Негорючість — для мінеральних плит
  Гарантована безпека для майбутніх поколінь
  30 років досвіду розробок у даному напрямку
  Система, що має свідоцтво ETA  
(Європейське технічне свідоцтво)

ПЕРЕВАГИ

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Baumit StarContact White 
Біла високоеластична модифікована суміш 
для приклеювання фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит утеплювача та 
улаштування армувального гідрозахисного шару

Baumit StarTherm / 
Baumit MineralTherm 
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу 
з використанням графіту / 
Теплоізоляційна плита  
з мінеральної сировини

Baumit StarTop 
Преміальна пастоподібна декоративна 
штукатурка на основі силіконового 
в’яжучого та абсолютно нового 
високофункціонального наповнювача

Baumit PremiumPrimer 
Ґрунтувальна суміш преміум-класу, 
армована волокнами

Дюбель фасадний 
Дюбель фасадний зі сталевим штифтом 
і пластиковою термоголовкою

Baumit StarTex 
Високоякісна лугостійка плетена 
склосітка

1

2

3

4

5

6

стінових конструкцій незалежно від коли-
вань температури, швидкості вітру та інших 
атмосферних впливів. Вже сама функція 
продукту — армувальне покриття — говорить 
сама за себе. Суміш є еластичною і гнуч-
кою, тому з часом та за необхідності вона 
має властивість розтягуватися і вигинатися, 
забезпечуючи хорошу стійкість до негатив-
них впливів навколишнього середовища.

Надзвичайна якість
Ґрунтувальну суміш Baumit PremiumPrimer можна за-
стосовувати для улаштування будь-яких полімерних та 
мінеральних декоративних покриттів, для підготовки 
щільних основ або мінеральних основ з низькою по-
глинальною здатністю, а також для підготовки пофар-
бованих поверхонь. 

Відсутність обмежень у виборі 
теплоізоляційного матеріалу
Фасадна пінополістирольна плита Baumit StarTherm з 
пінополістиролу сріблясто-сірого кольору має високі 
паропроникні властивості та відмінні теплоізоляційні 
характеристики.

Система Baumit Star
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Інноваційний захист
«Серцем» системи є армування з використанням 
шпаклювальної суміші Baumit PowerFlex. Ця пасто- 
подібна, армована волокнами шпаклювальна маса, 
що не містить цементу, є потужною інноваційною 
розробкою Дослідного центру компанії Baumit. 
Особливо якісні в’яжучі речовини у поєднанні з 
дуже еластичними арамідними волокнами і точно 
дозованими наповнювачами роблять систему 
Baumit Power відмінним теплоізоляційним рішенням  
з найкращим захистом від ударних навантажень. 

Система Baumit Power ідеально підходить для засто-
сування із фасадними пінополістирольними плитами 
Baumit StarTherm у місцях, де необхідний більший 
рівень пружної деформації. Система Baumit Power 
забезпечує надзвичайну міцність!

Найкраща ударна міцність
 Надвисока ударна міцність
 Для екстремальних навантажень
 Без вмісту цементу

Система Baumit Power

Протягом останніх років стрімко зріс ступінь 
впливу несприятливих погодних умов на по-
верхні будівель та конструкцій. Тому сьогодні 
варто подумати не лише про ідеальну теплоі-
золяцію будівлі, а й про такі питання, як захист 
від ударів і негативних атмосферних впливів.

Міцність та еластичність водночас
Проте цей «захисний щит» буде ефективним 
лише тоді, коли поєднає в собі міцність та 
еластичність. У цьому і полягає секрет систе-
ми Baumit Power. Ідеальне співвідношення 
міцності та еластичності забезпечує належ-
ний захист фасаду.
Сучасні архітектурні рішення не передбача-
ють звису даху, а це означає високі наванта-
ження для поверхонь фасаду. Крім того, якщо 
роботи з модернізації утеплення будівлі вико-
нуються із застосуванням товстих шарів те-
плоізоляційних матеріалів, рівень захисту фа-
саду стає значно нижчим, оскільки звиси даху 
стають меншими. Система Baumit Power —  
це надійне рішення в обох випадках. 

Зміцнені поверхні фасадів для протидії  
високим навантаженням 
Для захисту фасаду є безліч можливостей — від 
простих заходів з покращення конструкції до 

застосування високотехнологічних будівель-
них матеріалів. 
Система Baumit Power входить до другої із за-
значених категорій: ефективний захист фаса-
ду досягається за допомогою створення дуже 
гнучкого та міцного «захисного щита», до яко-
го входить склосітка. Зверху на неї наноситься 
високоякісна фасадна штукатурка TM Baumit. 
Окрім надання поверхні привабливого зо-
внішнього вигляду, улаштовані матеріали за-
хищають нижні шари фасаду від проникнення 
вологи.

Найкраще страхування
Чи знали ви, що клас міцності фасаду до впли-
ву граду може безпосередньо впливати на 
оплату за страхування житла? Тому вдвічі або 

навіть втричі важливіше прийняти рішення на 
користь використання ідеально поєднуваних 
продуктів, які гарантують також і захист від 
різноманітних навантажень, несприятливих 
погодних умов та впливу сонячного тепла. 
Причина для прийняття такого рішення оче-
видна: краще запобігти пошкодженням, ніж 
потім їх усувати. Новий продукт — система 
Baumit Power — знову займає перші позиції  
у задоволенні усіх перерахованих вище вимог.

  Надзвичайно висока ударна міцність
  Захист від атмосферних впливів протягом 
всього року

  Теплоізоляція і ударна міцність в одній 
системі

  Стійкість до екстремальних атмосферних умов
  Для поверхонь, які повинні витримувати 
високі механічні навантаження

ПЕРЕВАГИ

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Baumit PowerFlex 
Пастоподібна, дисперсійна, 
еластична, армована волокнами 
шпаклювальна маса

 Baumit ProTherm / 
Baumit MineralTherm 
Теплоізоляційна плита  
з пінополістиролу / Теплоізоляційна 
плита з мінеральної сировини 

Baumit PuraTop 
Преміальна декоративна тонкошарова 
акрилова штукатурка для насичених 
кольорів фасадів

Baumit PremiumPrimer 
Ґрунтувальна суміш преміум-класу, 
армована волокнами 

Baumit StarContact 
Високоеластична модифікована суміш для 
приклеювання фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит утеплювача та 
улаштування армувального гідрозахисного шару

Baumit StarTex 
Високоякісна лугостійка плетена 
склосітка
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Зона основи будівлі та її периметра — одна  
з тих ділянок, на яких будівля піддається нега-
тивному впливу найбільше. Ця ділянка по-
винна витримувати навантаження внаслідок 
впливу злив, бризок води, безпосереднього 
впливу ґрунтових вод та високих рівнів меха-
нічного навантаження.

Штукатурка, що використовується у зоні ос-
нови будівлі, завжди повинна мати водовід-
штовхувальні властивості. Проте, якщо вода 
буде на оштукатуреній поверхні постійно, 
навіть водовідштовхувальні штукатурки рано 
чи пізно її поглинуть. Це призведе до плям  
і руйнування від впливу морозу. Виправити 
це становище може лише система теплоізо-
ляції з водонепроникними властивостями, 
яка також забезпечує додатковий захист  
ділянок, які піддаються негативним впливам 
більше, ніж інші.

  Найбільш оптимальне 
співвідношення ціни та якості

  Швидке та легке улаштування
  Доступна в усіх кольорах 

колекції ТМ Baumit

Система для професіоналів
 Система Baumit Pro

Розроблена спеціально для комерційного 
сектора, система Baumit Pro забезпечує 
надійність та якість, підтверджену відповід-
ними технічними документами. Її можна 
застосовувати як у зведенні нових будівель, 
так і під час відновлення старих, оскільки 
завдяки системі Baumit Pro можна досягти 
оптимальних показників захисту, а з еконо-
мічної точки зору — зниження витрат на бу-
дівельні роботи.

Ідеальна з економічної точки зору. 
Майстри, які для зведення багатоквартир-
них будинків або великих будівель віддають 
перевагу професійним системам Baumit Pro, 
знають, що такий вибір завжди буде пра-
вильним. Швидке встановлення компонен-
тів системи дозволяє зекономити удвічі 
більше часу як на будівельні роботи, так і на 
зведення будівлі в цілому. Системи  
Baumit Pro — це виняткова простота засто-
сування клейових та армувальних шпаклю-
вальних сумішей, а також силіконової  
штукатурки Baumit SilikonTop у поєднанні  
з відмінними властивостями при надзви-
чайно вигідному співвідношенні ціни та 
якості.

Baumit ProContact 
Універсальна модифікована 
суміш для приклеювання 
фасадних пінополістирольних
і мінераловатних  плит 
утеплювача та улаштування армувального 
гідрозахисного шару

Baumit ProTherm /   
Baumit MineralTherm 
Теплоізоляційна плита 
з пінополістиролу / Теплоізоляційна 
плита з мінеральної сировини

Baumit SilikonTop 
Високоеластична 
самоочисна 
високопаропроникна 
тонкошарова декоративна 
силіконова штукатурка

Baumit UniPrimer 
Універсальна 
ґрунтувальна суміш

Дюбель фасадний 
Дюбель фасадний зі сталевим 
штифтом і пластиковою 
термоголовкою

Baumit StarTex
Високоякісна 
лугостійка плетена 
склосітка
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Непроста ділянка будівлі
 Система Baumit Socle

 Надійний захист
 Водовідштовхування та стійкість 

до механічних навантажень
 Широка палітра кольорів 

декоративного оздоблення

Baumit UniPrimer 
Універсальна 
ґрунтувальна суміш

Baumit MosaikTop 
Кам’яна кольорова мозаїчна 
штукатурка для зовнішніх
і внутрішніх робіт, 
наноситься на мінеральні 
основи. Для використання  
в цокольній частині будівель

Baumit BituFix 2K 
Двокомпонентна  
клейова бітумна суміш, 
зміцнена волокнами,  
для приклеювання плит  
з екструдованого полістиролу  
в цокольній частині будівель

Baumit StarTex 
Високоякісна лугостійка 
плетена склосітка
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Baumit XPS TOP 
Водостійка 
теплоізоляційна плита 
з екструдованого 
полістиролу

Baumit StarContact 
Високоеластична 
модифікована суміш для 
улаштування армувального 
гідрозахисного шару 
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РІШЕННЯ У ДЕТАЛЯХ

Компоненти системи

Аксесуари

Системи зовнішньої скріпленої теплоізоляції контактують з ба-
гатьма іншими компонентами і матеріалами: вікнами з дере-
ва, пластику чи алюмінію, поруччям, яке необхідно закріпити  
в основі, дерев’яні карнизи на даху та ін. Усі з’єднувальні шви 
із цими матеріалами повинні бути захищені від різноманітних 
навантажень і деформування. 

Належно спроектовані та добре теплоізольовані
Щоб бути готовим до усіх нюансів під час улаштування системи, 
робочий процес слід спланувати якомога ретельніше ще до його 
початку. Необхідно заздалегідь визначити, на яких ділянках бу-
дівлі повинні бути улаштовані спеціальні профілі, які забезпечать 
оптимальний захист від негативних зовнішніх впливів та містків 
холоду. Виникнення останніх можна уникнути, якщо шви у кри-
тичних точках виконані з використанням належних продуктів. 
Щільне та надійне з’єднання забезпечує оптимальну теплоізоля-
цію та ефективно запобігає проникненню дощової води, впливу 
сонячного світла тощо. 

Цоколь — основа системи теплоізоляції.
Цокольні профілі забезпечують захист нижньої 
частини фасаду та/або використовуються  
для формування заглибленої основи.

 
Вікно — захист від впливу погодних умов.
Профілі для віконних укосів забезпечують герметичність  
та захист від негативних впливів погодних умов.

 
Деформаційні шви — мобільність понад усе.
Профілі для деформаційних швів забезпечують надійність  
улаштування швів між різними елементами конструкції.

 
Кути та кромки — в оселі може і не бути прямих кутів.
Кутові профілі дозволяють зробити будь-які кромки конструкцій 
(прямо-, тупо-, гострокутні, арочні тощо) рівними та чіткими.  
А профілі зі спеціальними крапельниками забезпечать відвід 
дощової води.

 
Монтаж — зручність та надійність.
Спеціальні монтажні елементи забезпечують 
кріплення нерухомих деталей і приладів (поштових 
скриньок, ламп тощо). Навантаження припадає  
на систему утеплення, а містки холоду відсутні.

  Компоненти системи
  Ідеально поєднувані аксесуари
  Комплексний захист оселі
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         Захист поверхонь  
і додаткова цінність будівлі 

Штукатурні суміші TM Baumit

Штукатурні суміші для зовнішніх робіт — це покриття на мінеральній основі для стін,  
які забезпечують захист поверхні та слугують базою для нанесення фарб або декоративних 
штукатурок. Розроблені для довготривалого захисту мурувань. До складу лінійки продуктів  
TM Baumit входять легкі у застосуванні високопаропроникні штукатурні суміші  
для механізованого та/або ручного нанесення.

   Надійний захист поверхонь фасаду
   Можливість зекономити кошти під час зведення 

будівлі
   Зменшення витрат на опалення
   Забезпечення захисту стін від появи тріщин  

та впливу несприятливих погодних умов
   Гарантія довговічності
   Висока міцність
   Комплексне системне рішення
   Наявність теплоізоляційних властивостей
   Ідеальне рішення для ремонтних робіт

Ш
ТУ

КА
ТУ

РН
І С

УМ
ІШ

І



66 67Baumit. Ідеї з майбутнім.

  Надійний захист мурувань
  Паропроникність
  Легкість застосування

Штукатурні суміші TM Baumit, які за-
безпечують високий рівень захисту,  
є також і паропроникними — це означає, 
що волога може випаровуватися крізь шар 
штукатурки. Для зовнішніх стін будівлі цей 
фактор відіграє особливо важливу роль. 
Дана категорія продуктів компанії Baumit 
представлена широкою лінійкою простих  
у застосуванні паропроникних штукатурних 
систем, які підходять для нанесення механі-

зованим та/або ручним методом як під час 
будівництва нових, так і під час відновлення 
старих будівель.

1. Система Baumit «Полегшена»
Оптимальна еластичність — завдяки оптимі-
зованій еластичності Baumit MPA 35 L за-
безпечує ідеальну амортизацію напружень 
стін. Система підходить для застосування на 
будь-яких мінеральних основах, особливо  

на теплоізольованих поверхнях. За правиль-
ної комбінації продуктів також ідеально підхо-
дить для сучасної цегляної кладки з хорошими 
експлуатаційними характеристиками. 

2. Система Baumit «Класична»
Для будь-якого типу поверхні — ця паро- 
проникна система економічна та проста у 
застосуванні на усіх поверхнях нетеплоізо-
льованих фасадів. Система також сприяє 
покращенню звукоізоляції та утворює іде-
альну основу для усіх фасадних штукатурок 
TM Baumit. 

Надійний захист
Мінеральні штукатурні суміші TM Baumit

  Полегшена — з додаванням перліту
  Паропроникність
  Еластичність

  Швидкість і простота застосування
  Водовідштовхувальні властивості
  Висока паропроникність

NanoporTop CreativTop
ДЕКОРАТИВНО-

ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ 
ПОКРИТТЯ

PremiumPrimer UniPrimer ҐРУНТУВАЛЬНА 
СУМІШ

ProContact + StarTex ProContact + StarTex АРМУВАЛЬНИЙ 
ШАР

MPA 35 L MPA 35
ШТУКАТУРНА 
СУМІШ ДЛЯ 

ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Spritz Spritz ПОПЕРЕДНЯ 
ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

1. Система «Полегшена» 2. Система «Класична»
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Системи для оновлення зовнішнього вигляду поверхонь від  
TM Baumit — ідеальне рішення для усіх фасадів, які втратили 
свій початковий «блиск». Неважливо, чи вам потрібно очистити 
фасад від бруду або водоростей, оновити колір, який став 
тьмяним, чи заповнити тонкі тріщини — за допомогою цих 
систем можна швидко та ефективно усунути усі проблеми  
і повернути фасаду його привабливість.

ВІДНОВЛЕННЯ 

Серед продуктів ТМ Baumit ви знайдете також і системи  
для відновлення бетонних основ і конструкцій, таких як стіни, 
балкони, колони або сходи. Особливу увагу тут приділено 
збереженню їхньої початкової структури і характеристик,  
а також покращеному захисту від впливу води і морозу  
в майбутньому.

РЕМОНТ БЕТОННИХ ОСНОВ І КОНСТРУКЦІЙ 

Фасад будинку та прибудови до нього (балкони, зовнішні сходи) 
постійно піддаються різноманітним негативним атмосферним 
впливам. Очевидно, що з часом їхні поверхні необхідно буде 
оновити. Проникнення вологи та висоли пошкоджують цегляну 
кладку і штукатурку на фасадах та внутрішніх стінах будинку. 
Волога на стінах може спричинити появу водоростей  
і плісняви, що негативно впливатимуть на здоров’я і самопочуття 
людей, зменшуватимуть можливість використовувати уражені 
приміщення, а це виллється у підвищення вартості опалення і,  
як наслідок, призведе до зниження цінності будівлі. Якщо будівля 
є історичною пам’яткою, для оновлення її поверхонь необхідні 
ноу-хау і застосування спеціальних продуктів.

■ Просте нанесення
■ Швидко та надійно
■ Для вологих та пошкоджених солями стін

Нове життя 
     старих фасадів! 

Реновація з ТМ Baumit
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Система  
для оновлення  

фарбового покриття
Колір

Baumit Color

MultiPrimer**
FillPrimer*

Системи реновації від TM Baumit створені спеціально  
для оновлення фасадів старих будівель.

Оновлення фасадів 
старих будівель

Декоративно-
оздоблювальні 

покриття

Рішення

Підготовка основи

   Легкість і швидкість 
нанесення

   Економічність
   Тривалий строк служби

Система 
для усунення  

тріщин
Тріщини > 0,5 мм

Baumit Color /
Baumit Top

StarTex

MultiWhite

MultiPrimer /
UniPrimer /

PremiumPrimer

Система  
для комплексного 

ремонту

Baumit Color

MultiWhite

MPA 35***

* Тріщини    ** Збереження автентичного вигляду фасаду    *** Manu тощо

Від старого до нового ВІДНОВЛЕННЯ

Загальна інформація

   Універсальність і безпека
   Армування волокнами 

фібри і забезпечення 
високої адгезії

   Заповнення тріщин

   Простота і різноманітність
   Нанесення механічним  

або ручним способами
   Доведена якість, тривалий 

строк служби
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Оновлення фасадів 
старих будівель

ВІДНОВЛЕННЯ
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Baumit Antisulfat
Продукт на водній основі для видалення шкідливих 
солей (сульфатів і хлоридів) хімічним шляхом під час 
відновлення кам’яної кладки. Для попередньої обробки 
висолів, а також перед улаштуванням штукатурних 
систем для оновлення від ТМ Baumit.

Система для оновлення 
фарбового покриття 
Декоративне оздоблення — фінальний штрих. 
Щоб повернути фасаду його початкове  
«сяяння», після правильної попередньої під-
готовки поверхні зазвичай достатньо нане-
сти високоякісні фасадні фарби ТМ Baumit  
у два шари. Також за допомогою продуктів 
системи для оновлення фарбового покриття  
ТМ Baumit можна з легкістю заповнити ма-
ленькі тріщинки (до 0,5 мм). 

Визначтеся зі своїми вимогами і просто 
оберіть між фарбою Baumit StarColor, яка 
забезпечує ультрагідрофобні властивості 
поверхні, універсальною Baumit PuraColor 
або будь-якою іншою фарбою з лінійки  
ТМ Baumit.

Система для усунення тріщин
Час від часу на будь-якому фасаді з’явля-
ються тріщини. Це відбувається з багатьох 
причин, таких як вплив погодних умов, тер-
мічний вплив або ж природне старіння шту-
катурних систем. Для заповнення тріщин 
більше ніж 0,5 мм і забезпечення однорід-
ності та рівномірності основи під фарбу-
вання Baumit рекомендує використовувати 
штукатурну суміш Baumit MultiWhite. За 
необхідності для зміцнення усієї площі по-
верхні можна армувати суміш склосіткою  
Baumit StarTex. Насамкінець на оштукатуре-
ну Baumit MultiWhite поверхню можна нане-
сти фарбу, яка підходить у даному випадку, 
або декоративну штукатурку ТМ Baumit. 

   

Система для комплексного ремонту
Іноді на досить старих фасадах наявні не 
просто кілька тріщинок або незначних по-
шкоджень. У випадку незначного відшару-
вання штукатурки та/або відколів на краях 
карнизів або пілястрів Baumit MultiWhite за-
стосовується в якості шпаклювальної суміші 
для ремонту або перепрофілювання. 

Щоб досягти рівномірності основи для по-
дальшого декоративного оздоблення фар-
бами Baumit Colors, уся поверхня фасаду 
— старі штукатурки та оновлені оштукатуре-
ні поверхні — покривається і вирівнюється 
Baumit MultiWhite в якості «фінішної штука-
турки».

Значні пошкодження на фасадах слід ремон-
тувати відповідним чином. Якщо дуже по-
шкоджена велика площа штукатурної систе-
ми або поверхню неможливо експлуатувати 
належним чином, а адгезія до основи низька 
чи недостатньо рівномірна, такі ділянки слід 
повністю видалити і замінити штукатурний 
шар на новий. У такому випадку Baumit 
рекомендує Baumit MPA 35 або Baumit 
SanovaUni.

Оновлення фасадів
Старі будівлі 

Фасад — не просто декоративне оздоблення, а й «за-
хисний щит». Щодня його поверхня піддається впливу 
різноманітних негативних факторів навколишнього се-
редовища. Тьмяність кольору через вигоряння під соняч-
ними променями, глибокі тріщини і ураження водорос-
тями або грибком — ці та багато інших факторів активно 
«сприяють» тому, щоб фасад втратив свій початковий 
«блиск», а рівень належної експлуатації став нижчим.  
Серед продуктів ТМ Baumit ви знайдете правильне рі-
шення для кожної окремої ситуації, від професійної під-
готовки основи до улаштування декоративно-оздоблю-
вального покриття (фарби або пастоподібні штукатурки).

Вся справа в основі 
Щоб адгезія покриття до основи була високою, основа 
повинна бути достатньо міцною, сухою, стабільною, 
знепиленою та незамерзлою. Перед фарбуванням стан 
основи слід оцінити або виконати усі інші роботи для 
належної її підготовки. Для відмінного результату після 
закінчення робіт з оновлення фасаду правильна підго-
товка основи є основним фактором. Baumit пропонує 
різноманітні варіанти рішень для оновлення, які відпові-
дають найбільш розповсюдженим пошкодженням, яким 
піддається фасад — від звичайних забруднень, високого 
водопоглинання та запиленості поверхні основи або від-
шарування штукатурки/фарби до усунення водоростей  
і плісняви та заповнення найменших чи глибоких трі-
щин. Продукти для підготовки основи входять до складу 
різноманітних систем ТМ Baumit та рішень для довготри-
валої експлуатації фасадів.

 Простота і різноманітність
 Економічність
 Тривалий строк служби
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ПРИВАБЛИВИЙ ВИБІР
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Baumit MultiPrimer
Водо- та паропроникна ґрунтувальна суміш для 
підготовки мінеральних та органічних основ перед 
нанесенням усіх пастоподібних штукатурок і фарб 
ТМ Baumit. Не містить розчинників.   

Baumit SanovaPrimer
Ґрунтовка для підготовки піщанистих та крихких 
мінеральних основ. Підходить для штукатурок на 
вапняній/цементній основах. Не підходить для 
неоштукатуреної кам’яної кладки!

Baumit FungoFluid
Готовий до використання продукт на водній основі 
для очищення фасадів та стін, пошкоджених 
грибком та/або водоростями.

Baumit FillPrimer
Універсальна ґрунтовка для заповнення тріщин у старих 
і нових мінеральних та органічних основах (штукатурки, 
бетон тощо). Найбільше підходить для ремонту 
мікротріщин. Продукт слід використовувати перед 
нанесенням штукатурок і фарб ТМ Baumit.

Повне оновлення зовнішнього 
вигляду фасаду  

Відновлення фасадів з TM Baumit
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