
Baumit homlokzati 
színes vékonyvakolatok 
és festékek
A Baumit végső felületképző termékei gyárilag 
előkevertek, könnyen bedolgozhatók és a Baumit 
Life színpaletta 888 színében érhetőek el. 

A Baumit színes vakolatai és homlokzatfestékei 
az elmúlt évtizedekben már bizonyították, hogy 
tartósan védik a homlokzatot a környezeti hatá-
soktól, legyen az nedvesség, hő vagy mechanikai 
igénybevétel.

A fotokatalízisre és a nanotechnológiára épülő 
öntisztuló hatástól a hőszigetelő rendszereken 
is alkalmazható intenzív, sötét színeken át, a 
Baumit vakolatai mind technológiai, mind esztéti-
kai oldalról kielégítik a legmagasabb igényeket is. 

Élvezze a jobb 
életminőséget otthonában
A fűtés költsége az egyik legmagasabb kiadás 
a háztartásunkban. A hőszigetelés legnagyobb 
és legkézzelfoghatóbb előnye a fűtési költségek 
csökkentése. Az előírásoknak megfelelően kivite-
lezett hőszigetelő rendszer kívülről védi a falat, 
ezáltal azok télen jóval kevésbé hűlnek ki, nyáron 
sokkal kevésbé melegszenek fel. A hőszigetelés 
tehát nemcsak a bentlakókat, hanem az épület-
szerkezetet is védi. Teszi ezt úgy, hogy otthonunk 
károsanyag-kibocsátása is jelentősen csökken!

Gondolkodjon rendszerben!
A kiemelkedő minőségű Baumit hőszigetelő rend-
szerek valamennyi eleme (ragasztó, hőszigetelő 
lap, üvegszövet, alapozó, vékonyvakolat, kiegészí-
tők) összehangolt fejlesztő munka eredményeként 
garantálja a hőszigetelő rendszer megfelelő műkö-
dését és hosszú élettartamát. A Baumit különféle 
kiegészítő elemek széles választékát kínálja, melyek 
a különleges beépítési helyzetekre is megbízható 
megoldást jelentenek.

*Részletek a baumit.hu oldalon.

Megbízható védelem
A hagyományos alapvakolat funkciója kettős: 
egyfelől védi és kiegyenlíti a falszerkezetet, 
másfelől a befejező rétegek (festék, vékony-
vakolat) alapfelületeként szolgál. A Baumit alap-
vakolatai a falazat hosszútávú védelme mellett 
egységes, kellően sima és egyenletesen nedv-
szívó alapfelületet biztosítanak. A Baumit alap-
vakolatai minden épület- és falazattípushoz alkal-
mazhatók. 

Az alapvakolatokat nemcsak önálló termékként, 
hanem az alapfelülettől a befejező rétegig 
felépített rendszerként kínáljuk. A hagyományos 
mész-cement kötőanyagú kézi- és gépi vako-
latok mellett gipsz- és mész kötőanyagú alapva- 
kolatok kínálata is megtalálható a Baumit 
termékei között. A hőszigetelő vakolatok önálló 
hőszigetelésként való alkalmazása ma már egyre 
inkább háttérbe szorul, de kifejezetten ajánlott 
alkalmazásuk jól hőszigetelő falazóelemek esetén, 
a szerkezetből adódó hőhidak kiküszöbölésére.

A korral jár
Az épületek valamennyi szerkezetére igaz, hogy 
élettartamuk véges. Igaz ez a műemlékjellegű- és 
műemlék épületekre is. Az elöregedett, sokszor 
évszázados, rendszerint szigeteletlen falszerkeze-
tek a környezeti hatások miatt idővel nedvesed-
nek. Ennek következtében nedvesség és sókivirág-
zás jelenik meg a falszerkezetek felületén, melynek 
eredményeként a vakolat károsodik, tönkre megy.  
A jó hír az, hogy erre a problémára is van megoldás!

A Baumit Sanova felújító vakolatrendszerek 
magas légpórustartalmuknak és csekély kapil-
láris nedvességfelvételüknek köszönhetően haté-
konyan hozzájárulnak a falban lévő nedvesség 
elpárologtatásához, a nedvesség sótartalmát 
megkötik és megszüntetik a homlokzati felületek 
sókivirágzását. Az alkalmazandó rendszer kivá-
lasztása a falazat só- és nedvességtartalmának 
meghatározása alapján történik.

Egészséges. 
Megbízható. 
Szép.
A Baumit a különféle alkalmazási területekre 
többfajta, különleges beltéri vakolatrendszert 
fejlesztett ki. Ezek a rendszerek a kellemes lakó-
téri klíma minőségi megoldását jelentik és egy-
ben ideális alapfelületek a későbbi befejező 
rétegek számára is.

Természetes lakóklíma
A Baumit természetes lakóklíma termékei nedves-
ségszabályozó hatású, ásványi- és természetes 
alapanyagú termékek. Különleges tulajdonsá-
gaiknak köszönhetően a helyiségben képződő 
pára felvételével, illetve leadásával szabályozzák 
a beltéri klímát egész évben.

Gipszes glettek
A Baumit Fino termékcsalád beltéri gipszes 
glettjei, a könnyű és gyors feldolgozás mellett, 
egyenletes és sima felület elkészítését teszik 
lehetővé.
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Baumit
Végső
felületképzés

Baumit
Homlokzati
hőszigetelő
rendszerek

Baumit
Vakolatok

Baumit
Sanova
felújító
vakolatrendszerek

Baumit 
Természetes
lakóklíma

 Tartós és szép
 Egyéni és kreatív
 Fejlett technológia
 Évtizedek óta bizonyít
 Ellenálló és biztonságos
 Feldolgozásra kész termékek
 Megbízható mechanikai védelem
 A megfelelő megoldás minden igényre
 Innovatív színrendszer – egyedi homlokzatok

 25 év rendszergarancia* 
 ÉMI által minősített rendszerek 
 Megtérülő befektetés, hosszú távú energiamegtakarítás

 Silós kiszerelés
 Optimális lakóklíma
 Hosszantartó megoldás
 Új építésre és felújításra is
 Több évtizedes tapasztalat
 Költségtakarékos megoldás
 Gépi feldolgozás lehetősége
 Megbízható homlokzati védelem
 Komplett rendszerek minden igényre
 Fal- és mennyezetfűtés esetén is beépíthető

 Tartós védelem évtizedeken át
 Nedves és sóterhelt falak felújítására
 Különböző mértékű károsodások esetére

 Természetes
 Páraszabályzó hatás
 Egészséges beltéri klíma
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Optimális és egészséges 
belsőtéri klíma

Baumit 
open
hőszigetelő 
rendszer

Egyesíti a polisztirol
és az ásványgyapot előnyeit 
A Baumit open rendszer egyesíti az ásványgyapot 
szigetelések előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a 
természetes lakóklíma, valamint a polisztirolos rend-
szerek kedvező tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, 
könnyű kivitelezés, csiszolhatóság, alakíthatóság és 
a kisebb súly.

A lemezek perforálásából adódó jobb páraáte-
resztés miatt használhatjuk ismeretlen összetételű-, 
vegyes-, különleges (pl. vályog, pórusbeton) falszer-
kezetek esetében is. Az openTop vékonyvakolat és 
az openContact ragasztótapasz páraáteresztő képes-
sége a perforált polisztirol lapok páraáteresztéséhez 
igazodik, ezzel biztosítva a páratechnikailag kifelé 
nyitott szerkezetet.

Baumit INFO: 06-33/512-920

Gyors és erős aljzatok
A Baumit esztrichek és aljzatkiegyenlítők minő-
ségi megoldást nyújtanak a különböző aljzat-
képzéssel kapcsolatos kivitelezési munkák ese-
tén. Gyors és egyszerű beépítési tulajdonságok, 
illetve magas minőségű adalékanyagok jellemzik 
a Baumit termékeket, biztosítva a hosszú élet-
tartamú aljzatokat.

Kerámiaburkolatok lerakásához teljesen sima 
aljzatra van szükség, különben a csempék levál-
hatnak vagy a tapadás nem lesz megfelelő.

A Baumit Nivello termékcsalád használata meg-
oldást nyújt a különböző rétegvastagságú aljzat-
előkészítések kivitelezésénél, legyen szó akár 
1 mm-es vagy akár 3 cm-es aljzatkiegyenlítésről. 
A beépített termékek C16-C35 közötti szilárd-
ságban érhetőek el. A szükséges szilárdságot 
mindig a végső burkolat típusa és annak igénybe-
vétele határozza meg.

A Baumit Alpha önterülő esztrichek különösen 
alkalmasak olyan kivitelezési munkák esetén, 
ahol kiemelten sima felületre van szükségünk, 
illetve azokban az esetekben is, amikor gyors 
munkavégzés szükséges, hatékony erőforrás fel-
használással.

Hidegburkolás 
rendszerben
A Baumit hidegburkolati ragasztási rendszerek 
teljes körű megoldást nyújtanak a különböző 
hidegburkolási munkák esetén, legyen az vízszi-
getelés, ragasztás, fugázás vagy szilikon tömítés.

A rendszer megfelelő vízszigetelő termékei széles-
körű védelmet nyújtanak nedvesség elleni szige-
telés esetén, kül- és beltérben egyaránt, ezzel 
megnövelve a burkolat élettartamát.

A Baumit burkolatragasztói megfelelnek a szigorú 
európai követelményeknek, mind kültérben mind 
beltérben, illetve különböző típusú és méretű 
burkolólapok használatakor.

Egyszerű és gyors feldolgozás, megbízható és érték-
álló, teljes hidegburkolási rendszer a Baumittól!

Biztonságos és stabil
A falazóhabarcsok legfontosabb feladata a falazó-
elemek egymáshoz való tapadásának biztosítása, 
a falazaton belüli egyenletes teherelosztás és a 
hézagkitöltés. A falazóhabarcs nyomószilárdsá-
gának elegendőnek kell lennie a falszerkezetből 
adódó terhek viselésére.

A gyárilag előkevert falazóhabarcsok előnye, 
hogy alkalmazásukkal az építkezésen időt és 
helyet lehet megtakarítani. Az üzemben kevert 
anyagok receptúrája a szükséges alkalmazási 
területnek megfelelően kerül kidolgozásra.

A biztos alap
A Baumit beton termékeivel a különböző betono-
zási munkák kényelmesen és gyorsan elvégez-
hetőek.

A gyárilag előkevert, száraz betonkeverékek 
nagy előnye, hogy az építés helyszínén csak vizet 
kell hozzájuk keverni. A száraz keverék tartalmaz 
minden olyan adalékszert, mely alkalmassá 
teszi ezeket a termékeket arra, hogy az éppen 
aktuális felhasználási területhez a legmegfele-
lőbb anyagot válasszuk.

Baumit
Aljzatképzés

Baumit
Baumacol
Hidegburkolati
ragasztási 
rendszer

Baumit
Falazóhabarcsok

Baumit
Betonok

 Biztonságos és erős
 Gyors és egyszerű bedolgozás 
 Minden alkalmazási területre megfelelő megoldás

 Víz- és fagyálló
 Gyors feldolgozás
 Kül- és beltéri felhasználásra

 Gyárilag előkevert
 Silós és zsákos kiszerelés
 Gyors és egyszerű munkavégzés

 Gyors és egyszerű bedolgozás
 Megbízható és ellenőrzött minőség
 Alkalmazása nem igényel szaktudást

 Homlokzatok
 Hőszigetelés
 Vakolatok
 Felújítás
 Lakóklíma
 Hidegburkolás
 Aljzatképzés
 Falazatok
 Betonok

Innovatív megoldások
Új építés vagy felújítás, 
kül- és beltérben egyaránt

Baumit
Termékkínálat
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