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KLIMA strana 82

Zdravé, krásné, spolehlivé.

Téma zdravého bydlení je bezpochyby tématem 

pro každého z nás. Ačkoliv v našem životě děláme 

řadu nezdravých věcí a občas i rádi, stejně tak 

rádi se znovu vracíme ke zdravému životnímu 

stylu. A je to právě téma zdravého bydlení, s nímž 

je značka Baumit spojována a je inovátorem v této 

oblasti.

 

Regulují vlhkost, minerální a netoxické. Omítky z řady Baumit 
Klima regulují vnitřní klima zcela nezávisle. Výsledkem je velmi 
příjemné vnitřní prostředí, ani příliš vlhké ani příliš suché a to po 
celý rok. Toto vše vědecky prokázáno výzkumným centrem Viva 
Research Park. 
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Jak stěny  
podporují mé zdraví?

1 Podpora zdraví našich nejbližších

2 Faktor „dobrý pocit“

3 Odolnost a krása

4 Vysoce prodyšné

5 Rychlé zpracování a krásné povrchy

6 Účinná regulace mikroklima

7 Individuální a kreativní 

8 Moderní i dekorativní 

9 Nastupující trend 

Zdravé bydlení
Baumit

Více v Ceníku na straně 64

9 dobrých důvodů 
pro investici do zdravého 
prostředí pro život

PRODUKTY strana 86

Výrobky Baumit Klima stabilizují úroveň vlhkosti našeho 
pokojového vzduchu. Rychle vstřebávají nadměrnou vlhkost, 
ukládají ji a v případě potřeby ji zase rychle uvolňují zpátky 
do vzduchu.

SYSTÉMY strana 90

Ať již hladké povrchy, jemně nebo hrubě strukturované, omítkové 
systémy Baumit Klima kombinují individuální pojetí povrchů 
s výkonou regulací pokojového klima. Pro zdravý a krásný domov.

ZDRAVÉ BYDLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

PODLAHY
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OMÍTKY PRO ZDRAVÉ VNITŘNÍ MIKROKLIMA

   Regulující vlhkost
   Minerální a netoxické
   Vysoce prodyšné 

Aktivní člověk spotřebuje denně až 13,5 kg vzduchu v místnosti 
a 1,5 kg čerstvého vzduchu. Při tak velkých množstvích je kvalita 
vzduchu jedním z rozhodujících kritérií pro naše zdraví. Vlhkost 
vzduchu, čistota a teplota rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu 
našeho života. Aby se ušetřila energie, jsou naše „životní prostory“ 
stále víc izolované. Chceme-li, aby zůstal vzduch v místnostech 
„zdravý“ a neohrožoval naše zdraví, musí se dbát na kvalitu 
a funkčnost použitých stavebních materiálů. Ty zůstávají v budově 
zpravidla jednou provždy a nesmí produkovat žádné škodlivé látky 
pro vznik špatného vzduchu a s tím souvisejících onemocnění. 
Optimální, stabilní vlhkost vzduchu a pokojová teplota výrazně 
přispívají k dobrému pocitu při užívání místností.

KLIMA

Zdravé bydlení

Neprodyšný způsob stavby
Kvůli zvýšeným požadavkům na úporu energií se obálka budov provádí 
stále hermetičtější. Důsledkem může být při nedostatečném větrání 
nasycení interiérů uvolněnými chemickými a biologickými látkami 
ve vzduchu. Aby se tomu zamezilo, pomáhá vedle častějšího větrání 
také použití stavebních výrobků s nízkými emisemi.

Regulace Klima
Většina z nás tráví třetinu svého života spánkem, třetinu v práci a tu 
zbývající třetinu věnujeme aktivitám ostatním, mezi které může patřit 
sport, rodina, lenošení nebo i další koníčky. Když to vztáhneme 
k prostředí, ve kterém tyto činnosti vykonáváme, zjišťujeme, že 
v uzavřených místnostech tráví většina z nás cca 80 až 90 % života. 
Je prokázáno, že pokojové klima má zásadní vliv nejen na naše zdraví 
fyzické, ale i vnitřní pohodu a zdraví psychické.

Dle odborníků ovlivňuje pokojové klima v místnostech několik faktorů. 
Mezi ty fyzikální patří vlhkost, teplota a proudění vzduchu. Plísně, 
bakterie, viry, alergeny a parazité jsou zařazeny do vlivů biologických 
a poslední chemické faktory zahrnují pachy, rozpouštědla a těkavé 
organické látky (VOC – Volatile Organic Compound). Abychom si doma 
nebo v práci vytvořili příjemné prostředí, potřebujeme umět tyto faktory 
regulovat.

„neutěsněném“ 
způsobu stavby:
Škodliviny ze vzduchu mohou 
podmíněně „neutěsněným“ 
způsobem stavby rychleji
„odvětrávat“

„neprodyšném“
způsobu stavby:

Až 10 krát 
menší obměna 

vzduchu než dřív.
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FEEL GOOD CHOICE

Řada výrobků Baumit Klima
Relativní vlhkost vzduchu lze regulovat pomocí strojní vápenné 
omítky Baumit Klima omítky S. Lze ji přirovnat k lidským plicím. 
Díky své struktuře s velkým množstvím mikroskopických pórů tvoří 
rozsáhlou plochu, která je schopna vysoké množství vzdušné vlhkosti 
pojmout a pak ji při nízké relativní vlhkosti vzduchu rovnoměrně 
uvolňovat do interiéru. Stěrky a štuky zajistí požadovaný vzhled 
a vysoce paropropustná interiérová barva do interiéru uvolňuje 
pouze přebytečnou vlhkost.

Výrobky Baumit Klima neobsahují alergeny, škodliviny, freony ani 
těkavé organické látky. Byly zkoušeny Rakouským institutem pro 
stavební biologii a ekologii a obdržely ochrannou známku Naturplus. 
Tato organizace, jejímž cílem je trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví, 
oceňuje výrobky vysoké kvality, které nezatěžují životní prostředí.

Výrobky Baumit Klima jsou dalším stupněm vývoje vnitřních omítek. 
Svými vlastnostmi dále povyšují úroveň nad rámec např. i sádrových 
omítek, které jsou v našich zemích v současné době největším 
trendem. Sádrové omítky daly nový rozměr pohledu na omítky 
samotné. Pro investory a projektanty už není tím jediným a hlavním 
požadavkem na omítky výsledný povrch. Důležité jsou pro ně i další 
vlastnosti, na které sádrové omítky poukázaly a to je prodyšnost, 
tepelněizolační vlastnost nebo schopnost sorpce, díky které dokáží 
omítky efektivně redukovat vlhkost ve vnitřním prostředí.
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OSVĚDČENÁ KVALITA

   Jedinečný evropský projekt
   Vnitřní krása ožívá
   Ověřená data a výsledky

Na vnitřních hodnotách záleží.
Již dobrých 25 let se na naší centrále v rakouském Wopfi ngu 
zabýváme tématem „Zdravé bydlení“ a zavedli jsme v této oblasti na 
trh mnoho inovativních produktů. V průběhu intenzivního zkoumání 
ale bylo jasné, že ještě dnes je stále málo vědecky fundovaných 
poznatků o účincích stavebních materiálů na zdraví a dobrý pocit. 
Proto jsme zahájili v roce 2015 celoevropsky jedinečný výzkumný 
projekt.

KLIMA

Viva Research Park

Výzkumný park Viva ve Wopfi ngu
Abychom simulovali reálné bytové situace a mohli zkoumat souvislost 
mezi stavebními materiály a jejich účinky na lidský organismus, 
postavili jsme největší výzkumný park stavebních materiálů v Evropě.
Dnes již 12 modelových domů z různých stavebních materiálů – od 
masivní výstavby, betonu, plných cihel, dřeva až po lehké stavební 
konstrukce z dřevovláknitých desek byly postaveny přímo za novým 
Centrem inovací Baumit ve Wopfi ngu, 50 km již od Vídně. Normované 
domy s venkovními rozměry 4 x 5 metrů byly opatřeny nejrůznějšími 
vnitřními a vnějšími omítkami nebo zateplovacími systémy doplněnými 
o nátěry a fi nální omítky.
Pro všechny platily stejné venkovní klimatické podmínky a stejná 
hodnota UV záření.

Shrnuto po 2 letech
Po dvou letech intenzivního výzkumu, ve kterém bylo analyzováno 
a vyhodnoceno přes 5 miliónů dat, se potvrdilo, že způsob stavby 
a stavební materiály mají významný vliv na zdraví a kvalitu bydlení. 
Společnost Baumit je dnes, v roce 2018, schopná říci: „Tímto 
způsobem se staví zdravý dům a díky tomu se zlepší kvalita Vašeho 
bydlení.“

Potvrzené závěry z výzkumu:
■  Zateplení fasády je důležitým faktorem pro tepelnou 

pohodu.
■ Tepelná stabilita místností díky akumulaci stěn.
■ Kvalita vnitřního vzduchu ovlivňuje kvalitu života.
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Nejprve izolace stěn
Při téměř všech prověřováních útulnosti dopadne neizolovaný dům 
hůře. Až o 250 % (!) větší spotřeba energie než v izolovaném domě 
je fakt. Domy s dobrou vnější izolací a vnitřní hmotou ukládají energii 
nejlépe a optimálně vyrovnávají krátkodobé teplotní výkyvy. Vnitřní 
omítky poskytují již v tenké vrstvě (1,5–2 cm) markantní příspěvek 
k tepelně vyrovnávací funkci vnitřních stěn.

Zdravé bydlení
Zdravé bydlení, jak jsme se poučili z výzkumných výsledků, se 
skládá z osvobození od škodlivin, zdravého pokojového klimatu 
a zlepšeného pokojového vzduchu. Všechny tyto faktory lze 
rozhodujícím způsobem ovlivnit volbou správných stavebních 
materiálů. 

Biologické faktory jako plísně, bakterie, viry a paraziti, chemické 
parametry jako zápach, ředidla, C02, kouř a prchavé škodlivé 
látky (VOC) zhoršují kvalitu života. U novostaveb nebo rekonstrukcí 
pomáhají produkty zdravého bydlení od společnosti Baumit tím, 
že rušivé emise buď likvidují, nebo vůbec nedopustí jejich vznik. 
S výrobky Klima od Baumitu se vytváří útulné prostředí a reguluje se 
pokojové klima. 

„Chceme, aby se lidé cítili
ve svém domově zdravě a činorodě.

Všechno, co je k tomu zapotřebí,
zkoumáme tady.“

Robert Schmid
majitel společnosti Baumit

ulnosti dopadne neizolovaný dům 
energie než v izolovaném domě
a vnitřní hmotou ukládají energii 
odobé teplotní výkyvy. Vnitřní 

2 cm) markantní příspěvek
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ČISTĚ VÁPENNÁ

PRODUKTY

Klima omítka S

   Čistě vápenná, vysoce difuzně otevřená
   Přírodně bílá
   Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Krásně bílá
Jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná čistě vápenná omítka 
pro interiéry s urychleným tuhnutím, mikroporézní strukturou 
a vysokou paropropustností.

Zrnitost: 1 mm 
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 10–11 kg/m2/cm 

LEHČENÁ OMÍTKA

   Reguluje pokojové mikroklima 
   Vysoce difuzně otevřená 
   Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Výkonná
Jednovrstvá strojově zpracovatelná vysoce lehčená 
vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou 
paropropustností pro interiér.
 

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 12 kg/m2/cm

KlimaMPI
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RUČNÍ OMÍTKA

   Regulace mikroklima, vysoce difuzně otevřená
   Přírodně bílá
   Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Všestranná
Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná vápenocementová 
omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností 
pro interiér. 

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 13,5 kg/m2/cm

VÝKONNÝ ŠTUK

   Atraktivní pravidelná štuková struktura
   Vysoce difuzně otevřená 
   Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Atraktivní
Přírodně bílá, strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka 
pro interiéry se zvýšenou paropropustností. Určená jako vrchní 
vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná 
i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 3 mm
Spotřeba: cca 4 kg/m2/3 mm

KlimaUni KlimaPerla
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PRODUKTY

KlimaFino
SILIKÁTOVÁ BARVA

Vysoce paropropustná
Vysoce kryvá
Strojově i ručně zpracovatelná 

Výkonná
Vysoce paropropustná ekologicky šetrná silikátová barva pro 
interiéry se zvýšenou kryvostí. Je určena pro přímé zpracování 
v interiéru, probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny 
s koncovým číslem 7 až 9).

Spotřeba: cca 0,2 kg/m2 při 1 nátěru

VYHLAZOVACÍ STĚRKA

Exkluzivní hladké povrchy
Vysoce difuzně otevřená 
Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Extra hladká
Přírodně bílá vápenná vyhlazovací stěrka pro interiéry s vysokou 
paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná.

Zrnitost: 0,1 mm 
Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba: cca 3,6 kg/m2/3 mm

KlimaColor
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ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Dokonalé sjednocení vlastností podkladu
S obsahem plniva pro zvýšení adheze
Bez emisí a rozpouštědel

Sjednocující podklad
Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění 
dostatečné adheze pro nanášení výrobků Baumit KlimaDekor 
a Baumit KlimaColor.

Spotřeba: cca 0,1–0,25 kg/m2 při 1 nátěru

KlimaPrimerKlimaDekor
PASTOVITÁ VÁPENNÁ OMÍTKA PRO INTERIÉR

Strukturovaná omítka zrnitosti 1,0; 1,5 a 2,0 mm 
Vysoce difuzně otevřená 
Bez škodlivých látek, odolná biologickému napadení

Originální
Minerální, přírodně bílá, tenkovrstvá pastovitá omítka škrábané 
struktury, na vápenné bázi, pro interiér. Určena pro přímé 
zpracování, probarvitelná dle vzorníku Baumit Life
(odstíny s koncovým číslem 8, 9). 

Zrnitost: 1,0; 1,5 a 2,0 mm
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NA MÍRU KAŽDÉ STAVBĚ

Moderní a individuální              
Vysoká kvalita zpracování             
Atraktivní a zářivé povrchy

Výrobky Baumit Klima jsou při použití v systému velmi působivé 
a nabízí perfektní řešení pro všechny. Ať už jsou vaše vnitřní stěny 
hladké, lehce nebo značně texturované, výrobky řady Baumit Klima 
jsou díky svým schopnostem regulace klimatu vždy tou správnou 
volbou.

Hladký povrch
Tento systém transformuje vnitřní stěny do jedinečně hladkého 
povrchu, což jim dává mimořádně moderní vzhled. Baumit Klima 
omítka S se používá jako omítkový základ. Díky optimálnímu 
vyrovnávání vlhkosti zajišťuje tato vysoce paropropustná, přírodně 
bílá, čistě vápenná omítka vynikající vnitřní klima. 
V dalším kroku použijte stěrka Baumit KlimaFino s velikostí zrna 
0,1 mm pro vytvoření povrchu hladkého jako sklo. 
Celý proces můžete zakončit dvěma vrstvami Baumit KlimaColor. 
Tato vysoce kvalitní, přírodní, minerální barva na silikátové bázi 
zaujme dobrými zpracovatelskými vlastnostmi a vysokou kryvostí.

Štukový povrch
Pokud chcete pro své vnitřní stěny lehkou texturu, Baumit Klima 
omítka S je tou pravou volbou. Díky velikosti zrna 1,0 mm ji můžete 
použít k vytvoření atraktivní pravidelné struktury, která dodá do 
vašeho interiéru velmi zajímavý vzhled. A můžete být ještě jemnější! 
Použitím výrobků KlimaMPI nebo KlimaUni se zrnem 0,6 mm docílíte 
i se dvěma vrstvami silikátové barvy Baumit KlimaColor extrémně 
jemného štukového povrchu. Baumit KlimaColor je k dispozici 
v barevném systému Baumit Life v odstínech s koncovým číslem 
7 až 9. 

Strukturovaný povrch
Výrazně strukturované povrchy pro velký výkon a individuální pojetí. 
Všechno je možné díky Baumit KlimaDekor, který zároveň produkuje 
zářivé i krásné povrchy. Tenkovrstvá pastovitá omítka pro interiér, 
která je připravena k okamžitému použití, lze aplikovat snadno a 
rychle. Je navíc bez rozpouštědel, změkčovadel a je nízkoemisní. 
Jako základová omítka se rovněž doporučuje Baumit Klima omítka 
S. Pak můžete přidat nátěr Baumit PremiumPrimer a vytvořit tak 
perfektní a bezpečnou přípravu podkladu. Baumit KlimaDekor 
představuje vysoce kvalitní složení zaručující mimořádný výkon, 
vysokou neprůhlednost a velmi dobrou adhezi, jakož i velmi krásnou 
výslednou strukturu.

SYSTÉMY

PRODYŠNÉ A PŘÍJEMNÉ
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   Hladké moderní povrchy
   Brousitelný povrch
   Vyšší komfort bydlení

   Pravidelná štuková 
struktura

   Jednovrstvá aplikace, 
efektivní výsledek

   Urychlený proces tuhnutí

   Jedinečné struktury povrchů
   Individuální pojetí stěn
   V krásných barvách 
Baumit Life

2x KlimaColor 2x KlimaColor KlimaDekor FINÁLNÍ POVRCH

- - - - - - KlimaPrimer ZÁKLADNÍ 
NÁTĚR

KlimaFino - - - - - - POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

Klima omítka S
Klima omítka S / KlimaUni / 

KlimaMPI
Klima omítka S OMÍTKA

HLADKÝ POVRCH ŠTUKOVÝ POVRCH STRUKTUROVANÝ POVRCH
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Finální povrchová úprava stěn a stropu je vizitkou 

každého interiéru a nároky na vysokou hladkost 

stěrek nebo pravidelnou strukturu štuků doprovází 

téměř každou stavbu. Buďte i vy nároční a 

poznejte výrobky řady Baumit Perla a Fino.

Zdravý a krásný interiér

TRADICE – ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Štukové omítky patří již dlouhá desetiletí k tradičním povrchovým 
úpravám stěn a stropů a jejich obliba i dnes roste u celé řady 
profesionálních zpracovatelů i domácích kutilů. Tyto výrobky určují 
fi nální vzhled omítkové skladby před malbou. Nároky na jejich 
velmi dobrou zpracovatelnost a atraktivní výsledné povrchy jsou v 
takovém případě nemalé. 

INOVACE – BAUMIT PERLA

Inovace štukových omítek Baumit Perla přináší zpracovateli 
jednoduché a rychlé míchání směsi, snadné natahování 
a efektivní vytvoření atraktivních štukových povrchů. Předností 
je přírodně bílá, pravidelná a rovnoměrná struktura, která 
napomáhá snadnému nanášení interiérových barev. 
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Finální 
povrchy 
Baumit

Více v Ceníku na straně 68

1 Tradiční i trendové ztvárnění povrchů

2 Hladké i fi lcované povrchy 

3 Dokonalá ochrana podkladních vrstev   

4 Systémové řešení

5 Jednoduché zpracování

6 Zdravý a krásný interiér

7 Sjednocení se sádrokartonovými povrchy

8 Řešení pro každý interiér

9 Pod všechny druhy maleb

9 dobrých důvodů, 
proč si vybrat 
fi nální povrchy Baumit:

Co vytváří přirozenou krásu 
vašeho interiéru?

ZDRAVÉ BYDLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY

Sádrové stěrky jsou nezbytnou součástí povrchových úprav 
interiéru, a to nejen jako účinné vyrovnání či vyspravení 
původních nebo nových omítek, ale i jako systémové řešení na 
beton nebo sádrokartonové desky.

FINOBELLO A FINOFILL – SÁDROVÉ STĚRKYFINOFINISH S – ZÁŘIVĚ BÍLÁ STĚRKA

Již dlouhá léta se zabýváme tenkovrstvými omítkovými systémy na 
různé typy zdiv, betonu nebo sádrokartonu. Kromě těchto inovací 
se v posledních letech  intenzivně věnujeme i jemným stěrkovým 
materiálům, jejichž trendovost nelze přehlédnout! Výsledkem je zářivě 
bílá vyhlazovací stěrka Baumit FinoFinish S, díky které lze vytvořit ideální 
povrch pod malby, tapety či designové povrchy v interiéru.

PODLAHY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
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Na minerální bázi, bez škodlivých látek
Minerální stavební materiály jsou absolutně trendy. Sádrové 
a vápenné stěrky se vyrábějí z vysokojakostních surovin, téměř 
vůbec nepoužívají zbytečné látky a neobsahují škodliviny. Navíc 
výrazně podporují stěny a omítky při regulaci vlhkosti a to díky své 
vysoké paropropustnosti.

Baumit FinoFinish S
Zářivě bílá ručně i strojově zpracovatelná vyhlazovací stěrka 
připravená k okamžitému použití, s velmi dobrou přídržností, 
pro univerzální použití v interiérech. Velmi dobře brousitelná, 
s vysokou vydatností.

Baumit FinoBello
Zušlechtěná čistě bílá interiérová stěrka na sádrové bázi, 
k vyhlazování omítek, stěrkování stropů a stěn.
Vhodná jako základní i fi nální stěrka pro sádrokartonové povrchy. 
Velmi vysoká přídržnost, umožňuje i strojní zpracování.

Baumit FinoFill
Sádrová stěrka určená pro fi nální stěrkování sádrových 
a vápenocementových omítek s fi nálním gletovaným povrchem, 
určená pro ruční zpracování. 

FINÁLNÍ STĚRKY

JEMNÉ A HLADKÉ

Fino

   Na minerální bázi, bez škodlivých látek
   Podporují příjemné klima v interiéru
   Hladké, rychlé a ekonomicky výhodné

Podporují příjemné klima
Tenkou alternativu k silnovrstvým omítkám regulujícím ovzduší 
tvoří stěrkové hmoty. Finální stěrkové hmoty uchvátí svou vysokou 
povrchovou kvalitou a snadnou zpracovatelností.

Hladké, rychlé a ekonomicky výhodné
Rychlý pokrok ve stavebnictví vyžaduje i rychlé výrobky. 
Speciálně kvůli těmto trendům a požadavkům jsme vyvinuli 
stěrkové hmoty na různých bázích pro různé oblasti použití. 
Ve srovnání s obdobnými produkty na trhu jsou nové stěrkové 
hmoty od Baumitu výrazně vydatnější a pomáhají tak šetřit 
náklady na stavbu. Pomocí stěrkových hmot řady Baumit Fino 
lze vystěrkovat jak nové minerální omítky a betony, tak také 
sádrokartony nebo původní jádrové omítky v rámci renovací 
a rekonstrukcí stěn v interiéru. Jejich zvlášť hladký povrch 
propůjčuje každé místnosti moderní vzhled. Stěrkové hmoty 
Baumit Fino tvoří ideální podklad pro interiérové nátěry.
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   Jemné i hrubší struktury
   Bílé a krásné
   Pro exteriér a interiér

Omítání krásou
Jemné i hrubší štukové omítky řady Baumit Perla jsou tradiční 
povrchovou úpravou jádrových omítek, s atraktivní a pravidelnou 
strukturou povrchu. 

Dokonalý vzhled
Když se dokončí hrubé práce na stěnách, přichází čas pro štukové 
omítky Baumit Perla. Jemné i hrubší štukové omítky zajistí uvnitř 
i venku požadovanou rovinnost, rovnoměrnost a atraktivitu 
povrchu stěny. Přímo na ně lze nanášet požadovanou barvu.

Více než standardní štuk
Sádrový štuk Baumit PerlaGips. Tato inovace vznikla na základě 
přání našich velkých zpracovatelů, jejichž požadavkem byl více 
odolný a pevnější štuk, který by umožnil vytvářet velmi jemné 
štukové povrchy. 
Sádrový štuk se stal pojmem a našel své uplatnění především 
v oblasti bytové výstavby, kde atraktivní jemné štukové povrchy 
dodávají osobitý charakter i sebevíce exkluzivním prostorům.

Interiér a exteriér
Baumit PerlaExterior je ve srovnání s PerlaInterior speciálně 
hydrofobní, tzn. vyrobený tak, aby odpuzoval vodu. Zajistí tak 
dlouhodobě atraktivní a funkční ochranu omítkového systému 
na vaší fasádě.

TRADICE I INOVACE

Perla

Baumit PerlaFine
Jeden z nejprodávanějších štuků na českém trhu, přírodně bílý štuk 
s jemnou pravidelnou strukturou a dlouhým otevřeným časem pro 
variabilní možnost vytvoření fi nálního povrchu, nebo jednovrstvý 
štuk do tloušťky až 4 mm. To jsou charakteristiky výrobku Baumit 
PerlaFine, který svými vlastnostmi zpracování získal celou řadu 
spokojených zhotovitelů.

Baumit PerlaExterior
Zvýšená pevnost, vyšší přídržnost k podkladu a zlepšené 
hydrofobní vlastnosti umožňují vytvoření odolné a dlouhodobě 
funkční povrchové vrstvy na všech jádrových omítkách v exteriéru. 
Omítka eliminuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu.  

PERLY MEZI ŠTUKOVÝMI OMÍTKAMI

Více v Ceníku na straně 68
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RATIO – MODERNÍ A TRENDOVÉ strana 98KLIMA – ZDRAVÝ A KRÁSNÝ INTERIÉR strana 82

Zdravé, spolehlivé, 
nádherné. 
Společnost Baumit vyvinula speciální systémy 

interiérových omítek se schopností regulace 

mikroklimatu v interiéru. Zajišťují zdravé a krásné 

bydlení a tvoří ideální podklad pro fi nální nátěr.

Vyšší produktivita práce, jednovrstvé, strojní zpracování 
a exkluzivní hladké povrchy sádrových omítek. To jsou parametry, 
které doprovází současný trend ve vnitřních povrchových 
úpravách. Jsou vhodné na všechny standardní druhy podkladů.

Téma zdravého bydlení je bezpochyby tématem pro každého z nás. 
Ačkoli v našem životě děláme řadu nezdravých věcí, a občas i rádi, 
stejně tak rádi se všichni znovu vracíme ke zdravému životnímu 
stylu. A je to právě téma zdravého bydlení, s nímž je naše 
společnost spojována z pozice dlouhodobého inovátora v oblasti 
povrchových úprav v interiéru.
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Co spoluvytváří 
příjemné vnitřní klima?

1 Zdravé a krásné bydlení

2 Příjemné prostředí interiéru

3 Odolné a krásné povrchy   

4 Systémová řešení

5 Rychlé a precizní

6 Související výrobky 

7 Individuální a kreativní

8 Moderní a trendové

9 Vysoká kvalita, záruka vaší spokojenosti

Vnitřní omítky 
Baumit

Více v Ceníku na straně 70

9 dobrých důvodů, 
proč si vybrat 
vnitřní omítky Baumit:

MPI – MNOHOSTRANNÉ A UNIVERZÁLNÍ strana 100

Naše strojní vápenocementové omítky vyhovují všem požadavků 
a trendům pro omítkové systémy současnosti, jsou ručně 
i strojově zpracovatelné. Vyberete si mezi jednovrstvými 
i jádrovými omítkami na všechny běžné druhy podkladů.

MANU & UNI – PRECIZNÍ A KRÁSNÉ strana 102

Výrobky Manu a Uni reprezentují skutečnou ruční práci. I ruční 
jádrové omítky jako základní omítkovina musí být spolehlivé, 
kvalitní a dobře zpracovatelné. Řadu doplňuje speciální ruční 
sádrová omítka UnoGold, ideální řešení pro zapravení ostění 
po výměně oken.

ZDRAVÉ BYDLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY

PODLAHY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
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SÁDROVÉ OMÍTKY

  Vysoká kvalita
  Efektivní zpracování
  Hladké moderní povrchy 

Sádrové omítky Ratio jsou nejen mimořádně dekorativní 
a jednoduše zpracovatelné, ale nadto přispívají ke zlepšení ovzduší 
v interiéru. 

Správná volba
Pokud se musí vnitřní stěny omítnout, sádrové omítky jsou tou 
správnou a trendovou volbou. Při hledání vysoce jakostního 
materiálu najde člověk požadovanou odpověď právě u osvědčené 
sádry. Tento produkt boduje nejen díky svým exkluzivním povrchům, 
ale i díky snadné zpracovatelnosti. K tomu je tato varianta vhodná 
v podstatě pro každý podklad v interiéru domu. Výjimku tvoří trvale 
vlhké prostory, jakými jsou bazény, vlhké sklepy nebo zdivo bez 
izolace proti spodní vlhkosti. 

TREND SOUČASNOSTI

Ratio

Díky svému speciálnímu složení tyto omítky výrazně přispívají k pří-
jemnému ovzduší v místnosti. Základním předpokladem je ovšem 
to, že stávající relativní vlhkost vzduchu nepřekračuje optimální 
míru, tj. cca 65 %. 

Baumit Ratio 20 
I přes trendovost hlazených povrchů jsou mezi námi 
tací, kteří shledávají klasické štukové struktury 
stále atraktivnějšími. Zachování užitných 
i zpracovatelských vlastností sádrových 
omítek ve spojení se štukovými povrchy 
reprezentuje jednovrstvá sádrová strojní omítka 
Baumit Ratio 20.  

Baumit Ratio Glatt L
Vysoká vydatnost, exkluzivní hlazené povrchy 
a užitné vlastnosti v podobě tepelněizolační 
schopnosti a vysoké paropropustnosti jsou 
parametry lehčené strojní omítky Baumit 
Ratio Glatt L, která se stala oblíbeným 
řešením v oblasti bytové developerské výstavby 
nebo výstavby rodinným domů. 

Baumit Ratio Glatt
Jednoduchá strojní omítka splňující náročná 
kritéria investorů i zpracovatelů na jednoduchost 
zpracování, aktraktivní hladké povrchy 
a vysoké užitné vlastnosti.
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IDEÁLNĚ ŘEŠENÍ NEJEN PRO PÓROBETON

  Exkluzivní hlazený či štukový povrch
  Jednovrstvé zpracování pod fi nální malbu
  Pro tloušťky 4 až 30 mm v jednom kroku 

Tenkovrstvé sádrové omítky Baumit 
Vyšší produktivita práce, jednovrstvé, strojové i ruční zpracování 
a exkluzivní hladké nebo fi lcované povrchy. To jsou parametry, které 
doprovázejí současný trend ve vnitřních povrchových úpravách 
– tenkovrstvou sádrovou omítku Baumit Ratio Slim.

Sádrové omítky jsou vhodné na všechny standardní druhy podkladů. 
Mají velmi dobré prodyšné vlastnosti a podporují tím vysychání zdiva 
právě i v oblasti např. rekonstrukcí.

Sádrové omítky zásadně urychlují proces výstavby a prezentují se 
především hladkými povrchy, které zajišťují vysoký standard povrchů 
stěn a stropů.

INOVATIVNÍ A CHYTRÉ

Ratio Slim

Tenkovrstvé omítky na systémy přesného zdění 
v interiéru!
Zapomeňte na nesystémové a problémové skladby lepidlo 
s perlinkou + štuk, na silnovrstvé omítky nebo vícevrstvé omítkové 
skladby, které na systémy přesného zdění v interiéru nepatří. 
Nezužujme investorovi užitnou plochu podlahy a nezhoršujme 
stavebně fyzikální parametry podkladního zdiva a omítky.

S tenkovrstvými omítkami Baumit získáte spolehlivé systémové 
řešení s tloušťkou omítky již od 4 mm, s absencí přípravy podkladu 
a značným urychlení procesu výstavby. 

Buďte chytří a objevte inovativní řešení omítek v interiéru, které 
podporují i přední výrobci zdiva na českém trhu. 

Baumit Ratio Slim 
Vysoká přídržnost k podkladu a při 
zachováni technologického postupu 
dosažení vynikajícího výsledku 
i bez předchozí zednické praxe. 
To je tenkovrstvá sádrová omítka 
Baumit Ratio Slim. 

Je určena pro nanášení na systémy 
přesného zdění v tloušťce již od 4 mm 
a bez použití výztužné síťoviny. Snadno s ní vyrovnáte 
rozdílné nerovnosti podkladu do tloušťky 30 mm v jednom 
pracovním kroku. Nanáší se na podklad bez kontaktního můstku 
a ve spojení s jednovrstvým zpracováním tak zajišťuje značné 
urychlení procesu omítání. Tím šetří váš čas i peníze. 
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STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ OMÍTKY

  Mnohostranné použití
  Odolné vůči vlhkosti  
  Pravidelné štukové povrchy

Interiérové omítky od Baumitu
Vyzkoušejte speciální systémy interiérových omítek pro nejrůznější 
oblasti použití, ať už pro bytové prostory, nebo jako podklad pro 
obklady. Naše vnitřní omítky vytvářejí kompatibilní systém se všemi 
na trhu obvyklými povrchovými úpravami.

Spoluvytvářejí útulné a pěkné bydlení a ideální prostředí v interiéru. 
Volba systému závisí především na druhu podkladu. U keramických 
cihel a pórobetonu je možné nanášet omítku bez jakékoli penetrace 
či kontaktního můstku, pouze je třeba dostatečně navlhčit podklad.

ROZMANITÉ A JEDNOVRSTVÉ

MPI

Baumit UniWhite 
– Jedna omítka „pro všechno“
V interiéru je ideálním řešením pro systémy 
přesného zdění keramiky, pórobetonu 
i vápenopískových bloků a to díky své 
minimální tloušťce již od 6 mm a absence 
přípravy podkladu. Je určena jako jednovrstvá 
omítka s atraktivním štukovým povrchem, jako jádrová omítka pod 
obklady a zároveň i jako štuková omítka na původní jádrové omítky 
v oblasti rekonstrukcí. Její použití je vhodné i v exteriéru, ideální 
řešení pro fasády bez zateplení, ať už je fi nální povrchovou úpravou 
pastózní omítka, fasádní nátěr nebo obklad. V kombinaci s ručním 
i strojním zpracování se tak Baumit UniWhite stává jedinečnou 
kombinací pro profesionály i domácí kutily!  

Baumit MPI 25 – Pro všechny prostory
Od obývacího pokoje po koupelnu. Baumit MPI 
25 je strojová, po desetiletí ověřená omítka do 
interiéru s velice jednoduchým zpracováním. 
Vše navíc završuje štuková struktura, která 
více než jen napodobuje klasické štukové 
omítky. Omítka Baumit MPI 25 představuje chytré 
spojení jádrové a štukové omítky, což ve výsledku zajistí urychlení 
prací a úsporu času na stavbě.
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  Přírodně bílý
  Pro tloušťky již od 6 mm
   Bez nutnosti kontaktního 
můstku

   Jádro a štuk v jednom 
kroku

   Atraktivní jemná štuková 
struktura

   Vhodná i pod obklady

   Tepelněizolační zdivo 
   Testovaná kvalita 
a spolehlivost 

   Vysoká paropropustnost

KlimaColor KlimaColor KlimaColor FINÁLNÍ POVRCH

– – MultiWhite STĚRKOVÁ VRSTVA

UniWhite MPI 25 Termo omítka OMÍTKA

Cihelné a pórobetonové zdivo: precizní navlhčení (tepelněizolační omítky musí být přednástřik)
Beton: pro tepelněizolační omítky vždy přednástřik. V případě strojní omítky na stěně je možné použít kontaktní můstek 

BetonPrimer.

PŘÍPRAVA 
PODKLADU

Baumit UniWhite Baumit MPI 25 Tepelněizolační systém
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   Ručně a jednodušše
   Krásné povrchy
   Pro interiér i exteriér

Baumit Manu,Perla a Uni reprezentují skutečnou ruční práci, 
která je určena nejen pro profesionály, ale i pro zpracovatele bez 
zednické praxe. Vlajkovou lodí je pak výrobek UniWhite, který se stal 
synonymem pro všestranné použití omítky v exteriéru i interiéru. 

1. Baumit MANU + PERLA = perfektní duo
Baumit Manu jsou klasické ruční jádrové omítky. Zrnitost 1; 2 
a 4 mm umožňuje výběr pro různé oblasti použití, od přesných 
povrchů pod štukové omítky až po hrubé vyrovnání podkladu. 

Propustnost vodních par v kombinaci s jejich schopností vstřebávat 
vodu z nich vytvářejí ideální podkladní omítku.

Ideálním řešením v interiéru jsou štukové omítky Baumit Perla 
pro fi lcovaný (štukový) povrch nebo hlazené stěrky Baumit Fino 
pro dokonale hladké fi nální povrchy.

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ OMÍTKY

2. Baumit UnoGold – hladké a rychlé
Baumit UnoGold je jednovrstvá ruční sádrová omítka ideální pro 
menší výměry stěn, lokální opravy nebo zapravení instalací. Jejím 
speciálním využitím, rozšířeným u dodavatelů a montážníků oken, 
je zapravení ostění při výměně oken, které zajišťuje přesné řešení 
detailů a návazností na okolní stěny. Prezentuje se hladkými povrchy, 
v případě potřeby lze vytvořit i štukovou strukturu. 

3. Baumit UniWhite
Baumit UniWhite je v interiéru ideálním řešením pro systémy 
přesného zdění keramiky, pórobetonu i vápenopískových bloků, a to 
díky své minimální tloušťce již od 6 mm a absenci nutnosti přípravy 
podkladu. Je určená jako jednovrstvá omítka s atraktivním štukovým 
povrchem, jako jádrová omítka pod obklady a zároveň i jako štuková 
omítka na původní jádrové omítky. Její použití je vhodné i v exteriéru, 
je ideálním řešením pro fasády bez zateplení, ať už je fi nální 
povrchovou úpravou pastovitá omítka, fasádní nátěr nebo obklad. 

PRECIZNÍ A NÁDHERNÉ

Manu & Uni
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  Přírodně bílý
  Pro tloušťky již od 6 mm
    Bez nutnosti kontaktního 
můstku

    Ideální řešení pro zapravení
ostění po výměně oken

    Pro tloušťky 5–50 mm 
v jednom kroku

    Vysoká přídržnost

   Klasická jádrová omítka 
v několika zrnitostech

   Tradiční zpracování, 
výborný výsledek

   Pro exteriér a interiér

KlimaColor – KlimaColor INTERIÉROVÝ NÁTĚR

– – Štuk vnitřní jemný FINÁLNÍ POVRCH

UniWhite UnoGold Manu 1/ Manu 2/ Manu 4 OMÍTKA

Baumit UniWhite Baumit UnoGold Baumit Manu + Perla
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Lepení obkladů a dlažeb 
systémově
Keramické obklady a dlažby jsou  jednou 

z nejčastějších povrchových úprav stěn a podlah 

v exteriéru i interiéru. Stále více investorů, 

developerů a zpracovatelů si zakládá na použití 

a doložení systémových řešení. V souladu s trendy 

a požadavky trhu rozšiřujeme nabídku systémových 

lepidel a hydroizolací i v letošní sezóně.

LEPIDLA – S VYSOKOU PŘÍDRŽNOSTÍ strana 108

Obkladová lepidla Baumacol splňují nejen přísné evropské normy, 
ale nabízejí rovněž správné řešení pro každou oblast použití. 
Výrobková řada lepidel Baumit Baumacol je profesionálním 
partnerem ve všech ohledech. Ať už v interiéru nebo exteriéru, 
na cementem nebo sádrou pojené podklady, jakož i pro obklady 
všech druhů a velikostí.

PŘÍPRAVA PODKLADU – ZÁKLAD ÚSPĚCHU strana 106

Pokud se jedná o profesionální položení dlažby, hraje příprava 
podkladu podstatnou roli. Pro každou výchozí situaci, 
pro nerovné, savé nebo nesavé povrchy nabízíme ty správné 
produkty. Pro dokonalou ochranu podkladních vrstev proti 
pronikání vlhkosti si můžete vybrat ze dvou hydroizolačních stěrek 
Baumacol.
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Pověz mi zrcadlo, která 
koupelna je nejkrásnější?

Baumit 
Baumacol

Více v Ceníku na straně 80

1 Bezpečné lepení

2 Síla v systému

3 Rychlé zpracování

4 Rozsáhlý sortiment 

5 Pro interiér i exteriér

6 Snadno se čistí

7 Odolnost proti vodě a mrazu

8 Flexibilita a trvanlivost

9 Velký výběr barev spár

9 dobrých důvodů, 
proč si vybrat systém 
Baumit Baumacol:

SPÁROVACÍ HMOTY – TĚSNÉ A FLEXIBILNÍ strana 110 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY – KDE JSOU, TAM NEZATEČE

Spárovací hmoty jsou nedílnou součástí lepení obkladových 
prvků, a to nejen pro jejich vizuální pojetí a sladění s lepeným 
prvkem, ale především jako dokonalé utěsnění a ochrana proti 
prostupu vlhkosti v místě spár. Pro dilatační spáry jsou v systému 
určeny pružné polyuretanové a silikonové tmely.

Pro dokonalé těsnění podlah a stěn v koupelnách, 
technických místnostech či bazénech jsou hydroizolační 
stěrky Baumit Baumacol správnou volbou. I v oblasti balkónů, 
lodžií a teras představují nepostradatelnou a spolehlivou 
součást certifi kovaných řešení, která ověřila nejen řada úspěšných 
realizací, ale i státem akreditovaná nezávislá zkušebna.  

ZDRAVÉ BYDLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY

PODLAHY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
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PROGRAM PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

SPOLEHLIVĚ, RYCHLE, SYSTÉMOVĚ

Baumacol

  Silný s bezpečný
  Jednoduchý a rychlý
  Pro všechny obkladové prvky

Silné spojení 
pro krásné obklady

Spolehlivě, rychle, systémově 
S výrobkovou řadou Baumit Baumacol si nyní můžete snadno 
a bezpečně splnit svůj obkladačský sen. Naše výrobky jsou 
základem pro mnohostranné možnosti lepení obkladů a dlažeb, 
ať už jste v koupelně, na terase nebo v kuchyni. 

Silně a bezpečně
Na každý podklad, pro všechny obkladové prvky vám zajistíme 
bezpečné a dlouhodobě funkční řešení. To platí samozřejmě také 
pro termicky namáhané oblasti. Ať podlahové vytápění nebo ex-
trémní sluneční záření venku – Baumit Baumacol je vždy správná 
volba!

Rychle a jednoduše
Produktová řada Baumacol je vyvinuta pro jednoduché a rychlé 
nanášení, tedy tak, abyste jednoduše v co nejlepším čase dosáhli 
těch nejlepších výsledků.

Obklady ve všech barvách a formátech 
Přírodní nebo umělý kámen, velký nebo malý formát a přirozeně také 
jakákoli barva – Baumit Baumacol je váš jistý partner pro interiér 
a exteriér. Se systémem Baumacol budou všechny realizované 
plochy jedinečné, plně funkční a dlouhodobě krásné. 
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SYSTÉMOVÉ KOMPONENTYDůležitá je příprava
Aby se dosáhlo optimálního výsledku, musí být podklad rovný, 
nemastný, bez prachu a musí mít dostatečnou pevnost a nosnost. 
Velké nerovnosti je nutné nejdřív vyrovnat vhodnou stěrkovou hmotou 
(např. Baumacol Preciso na podlahy a stěny). Podle toho, v jakém 
stavu jsou povrchy, může kolísat přilnavost lepicí malty. Vytvořením 
správného základu se ovšem dá tento problém rychle překonat. 
U savých povrchů, jako jsou např. sádrové a vápenocementové 
omítky, nebo ke zvýšení přilnavosti na nesavém povrchu (např. staré 
obkladačky, teracco) je určen kontaktní můstek Baumit SuperGrund.

Silný proti vlhkosti 
Protože keramický obklad a dlažba, jakož i umělý a přírodní kámen 
nejsou kvůli spárám vodotěsné, je nutné izolovat stěny a podlahové 
konstrukce pod nimi ochranným prostředkem proti vlhkosti. K tomu 
je určena hydroizolační stěrka, která bezpečně izoluje podlahu proti 
pronikající vlhkosti. K dokonalému utěsnění podkladu v interiéru je 
určena Baumit Baumacol Proof. Silné a spolehlivé řešení pro exteriéry 
představuje hydroizolační stěrka Baumit Baumacol Protect.

Vyberte si tu pravou velikost 
Pro novou stavební sezónu jsme připravili inovaci u povlakové 
hydroizolace Baumit Baumacol Protect, a to v podobě nových 
balení, 5 a 15 kg kbelík. Tato čistá, atraktivní forma zaujme svým 
vzhledem, snadnou manipulací, variantní nabídkou malého i velkého 
balení a doplněním garantovaného systémového řešení k lepicím 
a spárovacím hmotám Baumit Baumacol.

Baumit Baumacol Proof
Bezespará hydroizolace pro interiér

Baumit Baumacol Protect
Cementová hydroizolace pro exteriér i interiér

Baumit Baumacol 
Preciso / Preciso Speed
Vyrovnávací malta pro stěny a podlahy

Baumit Grund
Základní nátěr

Baumit SuperGrund
Vysoce výkonný kontaktní můstek 
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  Vysoká přídržnost
  Spolehlivé zpracování
  Dlouhodobá životnost

Aby se dosáhlo optimálního výsledku při obkládání, musí se 
použít vhodné lepidlo. Volba správného lepidla na obklady se řídí 
podkladem, druhem obkladaček a jejich velikostí. Kromě toho 
musí lepidla na obklady také splňovat požadavky evropské normy 
ČSN EN 12004. 

Vysoká přídržnost
C1 a C2 defi nují hodnoty přídržnosti (ČSN EN 12 004). Minimální 
požadavky na všechny cementové obkladové malty splňuje třída 
C1 s alespoň 0,5 N/mm². Třída C2 vyžaduje po tenkovrstvých 
spojovacích maltách hodnotu přídržnosti alespoň 1 N/mm² 
a předepisuje tím výrazně vyšší výkonnostní standard pro více 
namáhané oblasti v interiéru nebo pro exteriér.

Příčná deformace
Zatímco lepidla třídy S1 umožňují průhyb mezi 2,5 až 5 mm, vysoce 
deformovatelná lepidla třídy S2 se vyznačují průhybem větším než 
5 mm.

Zpracovatelské vlastnosti
Další písmena v označení jako T, E a F defi nují charakteristické 
vlastnosti, které jsou volitelné z pozice výrobce lepicí hmoty.

T = thixotrop: snížený skluz
E = extended open time: prodloužená doba zavadnutí 
F =  fast setting: zrychlené tvrdnutí

LEPIDLA PRO OBKLADY A DLAŽBY

SILNÁ A VÝKONNÁ

Lepidla Baumacol

Flexibilní lepidla
Široké spektrum lepicích hmot Baumit Baumacol pokryje každou 
oblast použití.
Vybrat si můžete z nabídky čtyř specifi ckých fl exibilních lepidel, která 
vám umožní lepení obkladů a dlažeb i na podklady s vysokými nároky 
(obklad na obklad, lepení velkoformátových prvků, pro podlahové 
vytápění, lepení obkladů na zateplovací systémy, aj.). 

Klasika
Lepidlo Baumit Baumacol Basic se výborně hodí pro cementové 
podklady v interiéru a pro obkladačky s max. velikostí 35 x 35 cm.
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TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

FlexTop Speed FlexMarmor FlexTop FlexUni Basic

Zatřídění dle EN 12004+A1 C2FT S1 C2TE S1 C2TE S1 C2 S1 C1T

Prostor pro použití

Obytné prostory, chodby, haly ■ ■ ■ ■ ■

Koupelny, sprchové kouty, toalety ■ ■ ■ ■ ■

Balkony, lodžie, terasy ■ ■ ■ ■

Podklad

Potěr bez podlahového vytápění ■ ■ ■ ■ ■

Potěr s podlahovým vytápěním ■ ■ ■ ■

Beton/lehčený beton ■ ■ ■ ■ ■

Omítky bez stěnového vytápění ■ ■ ■ ■ ■

Omítky se stěnovým vytápěním ■ ■ ■ ■

Původní obklady a dlažby ■ ■ ■ ■

Obkladové prvky

Formát do 35 x 35 cm ■ ■ ■ ■ ■

Formát do 60 x 60 cm ■ ■ ■ ■

Formát nad 60 x 60 cm ■ ■ ■

Nasákavost > 10 % ■ ■ ■ ■ ■

Nasákavost < 10 % > 3 % ■ ■ ■ ■

Nasákavost < 3 % ■ ■ ■ ■

Skleněné mozaiky, přírodní kámen ■ ■ ■ ■

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zapracovaní naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.
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white 

jasmin

bahama

orange

grey

light blue

miel

red

manhatten

bermuda

light brown

deep blue

cement grey

light green

brown

yellow

silk grey

vanille

dark brown

green

anthracite

camel

rubin

black

TĚSNÁ A FLEXIBILNÍ

Baumacol Fuge

  Rychlé zpracování 
  Bezpečná ochrana 
  Velký výběr barev

Zvlášť důležitou funkci při pokládce obkladů má spárování. Spára 
spojuje jednotlivé komponenty a současně chrání proti průniku 
vlhkosti. Nadto spáry zajišťují celkový estetický dojem. 

Jednoduše a rychle
Baumacol PremiumFuge je rychlé a univerzální řešení pro všechny 
druhy obkladových prvků a jejich podkladů. Baumacol PremiumFuge 
je zvlášť fl exibilní a vodotěsná spárovací malta. Její vysoká odolnost 
proti mrazu, nečistotám a plísním z ní dělají perfektní řešení 
pro exteriér a interiér.

Jednoduché nanesení do spáry a rovnoměrné, 
rychlé natažení spárovací hmoty umožňuje 
efektivní zpracování a spolehlivý výsledek.
Vhodná pro keramické obklady, dlaždice, 
mozaiky i přírodní kámen. Pro podlahové 
vytápění stejně jako pro vlhké prostory. Na stěny 
a podlahy v interiéru, stejně jako na terasy 
a balkony. 

Bezpečně a elasticky
K trvale elastickému zakrytí dilatačních spár v interiéru je správnou 
volbou jednosložková spárovací hmota Baumacol Silikon na 
silikonové bázi. Tato vodotěsná a UV záření odolávající spárovací 
hmota je rezistentní vůči bakteriím a hodí se nejlépe k vyplnění 
spár mezi obkladačkami a cizím materiálem, jako např. vanou, 
zárubněmi dveří atd.

Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon jsou k dispozici ve 
24 barevných trendy odstínech a splní tak v designových otázkách 
většinu přání.

Pro dilatační spáry v exteriéru je určena hmota Baumacol 
Polyurethane, která se prezentuje vysokou odolností proti 
UV zážení, roztažností a odolností proti vnějším vlivům. 

Nezbytným doplňkem pružných tmelů je vložení těsnicího 
provazce, který zajišťuje pnutí tmelu pouze v jednom směru 
a jeho dlouhodobou funkčnost a životnost. 

PEVNÁ SPÁRA

P
P
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DALŠÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

 1 Železobetonová balkonová deska
 2  Baumit SuperGrund 

(základní nátěr pro nasákavé 
i nenasákavé podklady)

 3 Baumit StarContact 
(lepicí malta)

 4 Austrotherm XPS TOP P GK 
(tepelněizolační desky)

 5  Baumit FlexBeton/
Baumit FlexBeton Speed
(spádová vrstva min. 45 mm)

 6 Baumit okrajová dilatační páska
 7 Okapnice
 8 Balkonová páska 

(vodotěsná fixace balkonové 
okapnice)

 9 Hydroizolační páska 
(bandáž pro hydroizolaci v místě 
styku podlahy a stěn)

 10 Baumit Baumacol Protect 
(hydroizolační stěrka)

 11  Baumit Baumacol FlexTop, 
Baumit Baumacol FlexTop Speed 
(lepicí malta)

 12 Baumit Baumacol Polyurethane 
s těsnícím provazcem

 13 Baumit Baumacol PremiumFuge 
(spárovací hmota)

1
2

2

4

5 7

9 12

8

11

10

10

13

3

6

min. 2 %

Realizace se Speed výrobky Terasa na terénu Technická místnost Zateplovací systém Baumit Kera

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ – BALKONOVÁ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM
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SPEED POTĚRY – ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE strana 115NIVELLO – HLADKÝ A ROVNÝ strana 114

Samonivelační hmoty a potěry Baumit jsou řešením pro podlahy všeho druhu při rekonstrukcích 

i v novostavbách, rychle a jednoduše zpracovatelné jako plovoucí, oddělené nebo spojené s podkladem. 

Jsou ideálním řešením pro podlahové vytápění a vyznačují se dlouhou životností.

Silný a rychlý základ podlahy

Hledáte nějaké extra rychlé řešení, které je navíc ještě 
mimořádně odolné? Pro Baumit Betonový potěr Speed žádný 
problém. Díky inovativní technologii Time Saving Technology 
je po cca 24 hodinách připravený pro pokládku dalších vrstev. 
Dokáže toho ovšem ještě víc, protože jeho konečná pevnost ho 
předurčuje i pro vyšší zatížení nebo možnost vytvoření spádové 
vrstvy.

U rekonstrukcí podlah neexistuje více skloňovaný pojem než 
samonivelační stěrky. Před pokládkou nášlapné vrstvy vyrovnávají 
podlahy od 1 až do 30 mm. Své uplatnění nalézají i v oblasti 
novostaveb, a to jako dokonale hladký podklad pod nejpřesnější 
nášlapné vrstvy.
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Podlahy 
Baumit

Více v Ceníku na straně 90

POTĚRY – SILNÉ A ODOLNÉ strana 117

9 dobrých důvodů, 
proč si vybrat podlahy 
Baumit:

ALPHA – SAMONIVELAČNÍ A BEZ TRHLIN strana 116

Co vám umožní vytvořit 
pevné a rovné povrchy?

Klasika v oblasti podlah jsou cementové potěry Baumit Betonový 
potěr 20 a 30. Vyznačují se osvědčenou vysokou kvalitou a jsou 
vhodné pro všechna obvyklá použití v tloušťkách od 20 do 
100 mm. Zvýšená odolnost a pevnost umožňuje použití vybraných 
produktů i v exteriéru.

Ať už v novostavbě, nebo při rekonstrukci, jedno na jakém 
podkladu, či pro kterou následnou fi nální pokládku podlah, 
strojní zpracování samonivelačních litých potěrů na bázi síranu 
vápenatého urychlí proces výstavby a uspoří čas. Díky jejich 
velmi dobré tepelné vodivosti a zvýšené schopnosti termického 
namáhání jsou spolehlivým řešením i pro systémy podlahového 
vytápění.

1 Jednoduché zpracování

2 Rychlá možnost pokládky

3 Úspora místa na staveništi

4 Vhodné pro podlahové topení 

5 Řešení certifikovaná pro exteriér

6 Vyztužené vlákny

7 Bezpečné a silné

8 Úspora času na stavbě

9 Systémové řešení pro širokou oblast použití

ZDRAVÉ BYDLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHY

VNITŘNÍ OMÍTKY

PODLAHY

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB



114

HLADKÉ A ROVNÉ 

Nivello

Baumit Nivello Quattro
S výbornými rozlivnými vlastnostmi, objemově stálá, síranem 
vápenatým pojená samonivelační podlahová hmota Nivello 
Quattro je vhodná pro použití ve vrstvách od 1 do 25 mm 
v interiéru. Vhodná na všechny standardní podklady, podlahové 
vytápění a pod všechny známé druhy podlahovin.

Baumit Nivello 30 / Nivello 10
Samonivelační, cementem pojené, rychle zrající, vlhkost 
odpuzující podlahové stěrkové hmoty Nivello 30 a Nivello 10 jsou 
vhodné pro použití ve vrstvách od 1 do 30 mm v interiéru. Obě 
cementové stěrky jsou použitelné pro podlahové vytápění, jsou 
ideálním řešením pro původní či nové betonové podlahy a také 
pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev. 

Baumit SuperGrund
Vysoce výkonný kontaktní můstek určený jako adheze pod spojené 
potěry a samonivelační stěrky. Obsah křemičitého písku a lepivých 
složek zajišťuje dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Určen pro 
nesavé podklady, ředěný i pro lehce savé podklady. 

  Dokonalá rovinnost
  Pro minimální tloušťky
  Vhodné i pro podlahové vytápění

Všude tam, kde je nutné vyrovnat podlahu, jsou samonivelační 
stěrky tou správnou volbou. Vedle snadné přípravy a jednoduchého 
zpracování vytvářejí perfektní podklad pro dlažbu a další podlahové 
povrchy.

Samonivelační stěrky se nepoužívají pouze pro vyrovnání podkladu 
s velkou tolerancí rozměrů, nebo k vyrovnání rozdílných výšek. Jsou 
obecně nezbytné také tehdy, když povrchy v podobě velkoformátové 
dlažby nebo přesné povrchy typu PVC nebo linoleum vyžadují tak 
velkou rovinnost, jakou tradiční potěrové směsi obecně nemohou 
poskytnout. 

Baumit Nivello
Samonivelační stěrky Baumit představují prvotřídní kvalitu. Ať již 
se sádrovým pojivem (Nivello Quattro), nebo s cementovým pojivem 
(Nivello 30 a Nivello 10), jsou mimořádně rychlé, silné a vhodné 
pro podlahová vytápění – speciálně vyvinuté receptury se hodí 
ke každému použití. Jako účinná a systémová příprava podkladu je 
určen výrobek Baumit SuperGrund, kontaktní můstek pro zajištění 
dostatečné přídržnosti podlahové stěrky. 

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY
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RYCHLÉ CEMENTOVÉ POTĚRY

  Pokládka další vrstvy již po 24 hodinách
  Zásadní urychlení prací, úspora času
  Vhodný pro podlahové vytápění

Rychlé cementové potěry zajišťují trvale stabilní a krásnou podlahu, 
ať už při rekonstrukci, nebo v novostavbě. Výběr závisí na oblasti 
použití, zatížení a volbě podlahoviny. 

Baumit Speed 
Pokud je třeba urychlit proces zpracování potěru v návaznosti na 
další stavební práce, pak nastal čas pro výrobek Baumit Betonový 
potěr Speed, šampióna co do rychlosti mezi potěry. Díky inovativní 
technologii Time Saving Technology je po 24 hodinách připravený 
pro pokládku dalších vrstev. Dokáže toho ovšem ještě víc, protože 
jeho konečná pevnost ho předurčuje i pro větší zatížení či použití 
v exteriéru.

RYCHLÝ A PEVNÝ

Speed

Baumit Betonový potěr Speed
Pokud jde o to, být mimořádně rychlý a současně mimořádně 
silný, pak je správnou volbou Baumit Betonový potěr Speed. 
Průmyslově vyrobená potěrová směs se hodí pro plovoucí, 
oddělené nebo spojené potěry.

V závislosti na klimatických vlivech je 
po 24 hodinách připravená pro další 
pokládku a bez přidání příměsí se 
hodí také na podlahové topení. Díky 
certifi kaci pro použití v exteriéru je 
Baumit Betonový potěr Speed
špičkovým řešením pro ven-
kovní konstrukce.

■ Pochozí po 18 hodinách
■ Pokládka dalších vrstev po 24 hodinách

ch je 
další 
e

Díky
je

á
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LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR

SAMONIVELAČNÍ A BEZ TRHLIN

Alpha

  Exkluzivní rozlivné vlastnosti
  Ideální pro podlahové vytápění
  Samonivelační efekt ulehčuje práci a šetří čas

Ideální pro podlahové vytápění
Díky svým vynikajícím rozlivovým vlastnostem a objemové stálosti 
jsou potěry Alpha ideálním řešením pro systémy podlahového 
vytápění. 

Potěr velmi dobře předává a vede teplo do prostoru, proto jsou 
otopné systémy podlah ve spojení s litými potěry nejpoužívanějším 
podlahovým systémem bytové výstavby současnosti.

Alpha 3000 – silnější
Průmyslově vyráběná podlahová směs na bázi síranu vápenatého 
určená pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený 
potěr. Lze ji zpracovat strojově a nadto umožňuje vyšší produktivitu 
práce a úsporu času za cenu větší relizované plochy v m2. Potěr 
Alpha 3000 je velmi vhodný pro podlahové vytápění. Kombinací 
vysoké pevnosti, samonivelačního efektu a minimální tloušťky od 
10 mm představuje Alpha 3000 ideální řešení pro vyrovnání větších 
nerovností podlah v novostavbách i při rekonstrukcích. 

Alpha 2000 – silný
Alpha 2000 je spolehlivé a dlouhodobě ověřené řešení. Stejně jako 
Alpha 3000 je tato průmyslově míchaná litá směs na bázi síranu 
vápenatého určena jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Ve 
spojením s podlahovým vytápění, snadným zpracováním a přesný-
mi povrchy je ideálním řešením i pro váš dům. 

■   Pochozí po 12 hodinách
■  Pokládka dalších vrstev po 21 dnech
■  Náběh podlahového vytápění po 7 dnech
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ATTRACTIVE CHOICE

SILNÉ A ODOLNÉ

Potěry
CEMENTOVÉ POTĚRY

  Jednoduchá příprava 
  Certifi kované řešení i do exteriéru
  Vhodné pro podlahové vytápění

Tradiční cementové potěry stále mají na našem trhu své 
místo! Výrobky Baumit Betonový potěr 20 a 30 jsou jedny 
z nejosvědčenějších produktů ve své kategorii. Jejich vysoká 
kvalita a vynikající poměr cena/výkon je řadí na trhu mezi 
nejoblíbenější.
Pokud je třeba urychlit proces zpracování potěru v návaznosti 
na další stavební práce, pak nastal čas pro rychlý potěr Baumit 
Betonový potěr Speed. Využijete jeho sílu především při vyšším 
namáhání. Kde spočívají na podlaze těžká břemena a je 
proto vyžadována vyšší pevnost potěru v tahu za ohybu, jsou 
cementové potěry Baumit tou správnou volbou. 

Silný
Baumit Betonový potěr 20 
Ověřený Baumit Betonový potěr 20 je určený pro jakékoli běžné 
použití v exteriéru a interiéru. Průmyslově vyrobená potěrová 
směs se hodí pro plovoucí, oddělené nebo spojené potěry. Je 
vhodná pro podlahové vytápění i do vlhkých prostor. 

Silnější
Baumit Betonový potěr 30
Baumit Betonový potěr 30 je vhodný pro všechna běžná použití 
s vysokými nároky. Průmyslově vyrobená cementová směs se 
hodí pro plovoucí, oddělené nebo spojené potěry. Bez příměsí 
je také velmi vhodná pro realizaci na podlahové vytápění nebo 
v exteriéru.

■   Pochozí po 36 hodinách
■  Pokládka dalších vrstev po 21 dnech
■  Náběh podlahového vytápění po 21 dnech

Není pevnost jako pevnost 
Pevnost v tahu za ohybu rozhoduje
Při výběru správného typu potěru je nutné správně se zorientovat 
v paremetrech, které ho charakterizují. Pro plovoucí podlahové 
potěry, které jsou nejběžnějšími typy potěru v novostavbách 
i při rekonstrukcích, je rozhodujícím parametrem pevnost v tahu 
za ohybu. Potěry Baumit představují špičkové řešení pro vaši 
podlahu díky vysokým pevnostem v prostém tlaku a v rozhodujícím 
tahu za ohybu, které po vykazují. 

Zatřídění potěru dle EN 13813

CT - C30 - F6
Cementový potěr Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

Pevnost v tlaku (MPa)


