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ŠTUKY A STĚRKY

Baumit FinishExpert | dříve Baumit FinoFinish S
Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením 
a broušením. Je určená k vyhlazování stěn i stropů i interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, 
sádrokartonových desek nebo betonu. Nově možno nanášet i vhodným válečkem pro tenkovrstvé omítky. 

■ Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy   ■ Lokální opravy i celoplošné stěrkování   ■  Připravená pro okamžité použití, 
možné nanést i válečkem

Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba:    cca 1 kg/m2/mm 
 spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení

Baumit FinoGrande
Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových 
a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojově zpracovatelný. 
■ Univerzální, na všechny běžné podklady   ■ Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu   ■ Smetanová konzistence, snadné broušení

Spotřeba:  cca 1 kg/m2/mm

   
FinishExpert 20 kg   530,00 Kč/bal. 641,30 Kč/bal.
Balení:  kbelík 20 kg, 30 kbelíků/ pal. = 600 kg 25,50 Kč/kg 30,90 Kč/kg
Kód položky: 208140Z-20

   
FinoGrande 20 kg   306,00 Kč/bal. 370,30 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 10 m2/pytel při tloušťce 2 mm 15 300,00 Kč/t 18 513,00 Kč/t
Balení:  pytel 20 kg, 54 pytlů/pal. = 1080 kg
Kód položky: 208150Z-20

   
FinoGrande 5 kg   102,50 Kč/bal. 124,10 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 2,5 m2/kbelík při tloušťce 2 mm 20,50 Kč/kg 24,90 Kč/kg
Balení:  kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg
Kód položky: 208150V-05

   
FinishExpert 7 kg   220,50 Kč/bal. 266,90 Kč/bal.
Balení:  kbelík 7 kg, 64 kbelíků/ pal. = 448 kg 31,50 Kč/kg 38,20 Kč/kg
Kód položky: 208140Z-07

   
FinishExpert 2 kg   121,80 Kč/bal. 147,40 Kč/bal.
Balení:  Kbelík 2 kg, 204 kbelíků/pal. = 408 kg 60,90 Kč/kg 73,70 Kč/kg
Kód položky: 208140Z-02 
Do vyprodání zásob dodáváno v původním balení Baumit FinoFinish S.

STĚRKY cena bez DPH orientační cena s DPH

Dodací termín dle dohody.

Dodací termín dle dohody.

NOVÉ 
BALENÍ

NOVÉ 
BALENÍ
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Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.
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Baumit PerlaFine | Baumit Štuk vnitřní jemný

Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

■ Přírodně bílý štuk
■ Velmi jemný rovnoměrný povrch
■ Tvoří dokonalý podklad pod malbu

Baumit PerlaInterior | Baumit Štuk vnitřní

Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

■ Tradiční povrchová vrstva jádrových omítek
■ Pro sjednocení původních a nových omítek
■ Atraktivní štuková struktura

   
Štuk vnitřní jemný 25 kg   137,50 Kč/bal. 166,40 Kč/bal.
Zrnitost: 0,3 mm 5 500,00 Kč/t 6 655,00 Kč/t
Min. tloušťka: 2 mm
Spotřeba:    cca 2,4 kg/m2/2 mm
Vydatnost: cca 10,4 m2/pytel při tloušťce 2 mm 
Balení:  pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 208220V-25

   
Štuk vnitřní 25 kg   130,00 Kč/bal. 157,30 Kč/bal.
Zrnitost: 0,6 mm 5 200,00 Kč/t 6 292,00 Kč/t
Min. tloušťka: 3 mm
Spotřeba:    cca 3,6 kg/m2/3 mm
Vydatnost: cca 6,9 m2/pytel při tloušťce 3 mm 
Balení:  pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 208221V-25

   
Štuk vnější jemný 25 kg   145,00 Kč/bal. 175,50 Kč/bal.
Zrnitost: 0,6 mm 5 800,00 Kč/t 7 018,00 Kč/t
Min. tloušťka: 3 mm
Spotřeba:    cca 3,6 kg/m2/3 mm
Vydatnost: cca 6,9 m2/pytel při tloušťce 3 mm 
Balení:  pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 208210V-25

ŠTUKOVÉ OMÍTKY cena bez DPH orientační cena s DPH

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

■ Vysoce hydrofobizovaná
■ Pro všechny druhy fasádních nátěrů
■ Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

NOVÉ 
BALENÍ
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SJEDNOCENÍ STARÝCH 
A NOVÝCH POVRCHŮ

CELOPLOŠNÉ STĚRKOVÁNÍ, 
HLADKÉ POVRCHY

TMELENÍ 
SÁDROKARTONU

Velké finále pro Vaše stěny
Baumit FINO&FINISH

BAUMIT FINOGRANDE – SÁDROVÝ TMEL

BAUMIT FINISHEXPERT – FINÁLNÍ STĚRKA

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. 
Je určená k vyhlazování stěn i stropů v interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádrokartonových desek nebo 
betonu. místem pro relaxaci.
■ Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy   ■ Lokální opravy i celoplošné stěrkování   ■  Po otevření k okamžitému použití, možné 

nanést i válečkem
Max. tloušťka jedné vrstvy: 3 mm
Spotřeba:  cca 0,6–1,8 kg/m2 na jednu vrstvu, v závislosti na podkladu a jeho rovinnosti
Doba schnutí na savých podkladech:  min. 12 hodin

Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových 
a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojně zpracovatelný. Pro tmelení 
i celoplošné stěrkování sádrokartonu lze dosáhnout všech stupňů kvality povrchů sádrokartonových konstrukcí od Q1 (základní tmelení) až Q4 
(celoplošné tmelení). Smetanová konzistence, snadné broušení, dokonalé povrchy.

■  Univerzální, na všechny běžné podklady   ■  Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu   ■  Smetanová konzistence, snadné broušení

Zatřídění:  B2/20/2 dle EN 13279-1:2005
Objemová hmotnost v suchém stavu:  cca 920 kg/m3

Potřeba vody:  cca 10 l /20 kg pytel

Doba zpracovatelnosti čerstvé směsi:  cca 60 minut 
Min. tloušťka vrstvy:  2 mm
Max. tloušťka vrstvy:  6 mm
Spotřeba:  cca 1 kg/m2/ 1 mm vrstvy
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Tmelení i celoplošné stěrkovaní sádro-
kartonových povrchů patří mezi časté 
procesy suché výstavby a rekonstrukcí. 
Spolehlivým a ekonomickým řešením 
je použití finálního stěrkovacího tmelu 
Baumit FInoGrande. Další možností je 
využití čistě bílé pastovité vyhlazovací 
stěrky Baumit FinishExpert na bázi 
organických pojiv určené pro okamžité 
zpracování a je možno ji jednodušeji 
aplikovat i vhodným válečkem. V přípa-
dě použití stěrky Baumit IonitFinish či 
IonitFino navíc podpoříte tvorbu zdraví 
prospěšných iontů v interiéru.

TMELENÍ SÁDROKARTONU

Nejen v oblasti rekonstrukcí, ale 
i nové výstavby bývá častý požadavek 
na sjednocení různých typů podkladu 
a tvorbu finálního hlazeného povrchu. 
V tomto případě je použití čistě bílé 
pastovité vyhlazovací stěrky Baumit 
FinishExpert ideálním řešením. Na 
větší plochy lze Baumit FinishExpert 
zpracovat vhodným strojním zařízením. 
Tento postup výrazně zvyšuje efektivi-
tu celého procesu.

SJEDNOCENÍ STARÝCH A NOVÝCH POVRCHŮ

Zcela revolučním způsobem oprav 
drobných trhlin a vrypů je nanáše-
ní vhodně naředěné čistě bílé pas-
tovité vyhlazovací stěrky Baumit 
FinishExpert vhodným valečkem. Na-
nesená hmota se následně jen vyhladí 
pomocí gletovací špachtle a následně 
přemaluje. Tato lokální aplikace je vel-
mi snadná a i Vám šetří čas.

OPRAVA TRHLIN A VRYPŮ, HLADKÉ POVRCHY

B A U M I T  T I P

Pracovní postup aplikace fi nální stěrky Baumit FinishExpert 
válečkem najdete na   kanále Baumit Česko!




