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Rekonstrukce  
s citem k historii
Dekorativní štuky, šambrány a další prvky na fasádách patří 
k tomu, co nás na historických budovách nejvíce okouzluje. 
Máte-li starý statek či vilku a chcete při rekonstrukci 
zachovat jejich neopakovatelnou krásu, chce to správný 
přístup. Společnost Baumit nabízí řešení vyvinuté speciálně 
pro rekonstrukce památkových a historických objektů.

Historické fasády dlouhodobě narušují nestálé 
povětrnostní podmínky, především vlhkost 
ve zdivu. Způsobuje krystalizaci solí, která vede 

k degradaci zdiva i omítek. Tento zprvu nepozorovaný 
proces se pak projeví puchýřky, vlhkými mapami, 
solnými výkvěty či opadáváním omítky.  
Jediným řešením je odstranění zdroje vlhkosti 
a důkladná sanace objektu. Pro tyto účely společnost 
Baumit nabízí odbornou analýzu problému, stanovení 
správného postupu a využití ucelené systémové řady 
produktů. Specifická řešení i výběr materiálů vyplývají 
především z použití tradičních stavebních materiálů, 
které přetrvaly staletí bez poškození. Například 
u kamenných staveb a všude tam, kde se vyskytuje 
opuka, není vhodné používat cementové omítky, 
a proto se Baumit v této oblasti orientuje na čistě 
vápenné materiály. Vápno je totiž jedním z nejstarších 
stavebních materiálů a má velmi dlouhou tradici.

Řada NHL:  
trvanlivá přírodní fasáda 
Systémovým řešením pro fasády je řada čistě 
vápenných omítek typu NHL (Natural Hydraulic Lime). 
Po aplikaci přednástřiku Baumit NHL Pre se strojně 
nanáší vápenná omítka Baumit NHL MP, která může 

být i finální vrstvou. V této produktové řadě Baumit 
nabízí letošní novinku Baumit NHL Manu. Jedná se 
o ručně zpracovatelnou čistě vápennou omítku pro 
interiéry i exteriéry v zrnitosti 4 mm, vhodnou právě 
pro obnovu historických objektů. Splňuje nejpřísnější 
normy památkové péče a je vhodná především pro 
oblast soklů. Pro dosažení jemnější finální vrstvy lze 
na ni aplikovat štukovou vrstvu Baumit NHL Fine 
nebo hladkou stěrku Baumit SuperFino. 

Nátěry pro krásu a zdraví
Také v segmentu závěrečných povrchových úprav 
přichází Baumit s novinkami. Sortiment finálních 
nátěrů Baumit SanovaColor nebo Baumit KlimaColor 
(pouze interiérová barva) se rozšiřuje o ekologický 
vápenný nátěr Baumit BioKalkColor, který se 
u historických staveb uplatní v interiéru i v exteriéru. 
Vyniká především vysokou bělostí a prodyšností. 
Současně tento nátěr, opatřený nízkoemisním 
certifikátem E.L.F., zabraňuje rozvoji plísní 
a podporuje rovněž regulaci vnitřního klimatu. Lze 
jej tónovat zemitými barvami nebo pigmenty 
odolnými vůči alkáliím. Jako doplněk je v nabídce 
řady NHL také přírodní hydraulické vápno Baumit 
NHL 3,5 určené k přípravě vlastní malty přímo 
na stavbě při použití vlastních písků. 
Dokonale ucelený sortiment produktů Baumit NHL 
zajistí rekonstruované fasádě vysokou kvalitu, 
dlouhou trvanlivost a zdravotní nezávadnost.   
Více na www.baumit.cz

Rozsáhlou obnovou s použitím výrobků Baumit 
prošel rodinný statek v obci nedaleko Kladna, 
pocházející zřejmě z doby kolem r. 1720. Jeho 
majitel chtěl použít tradiční materiály: „Zjistil 
jsem, že Baumit nabízí ucelenou řadu těchto 
velmi kvalitních produktů, a proto jsme při 
renovaci využili jak jádrové omítky a štuky, tak 
i fasádní barvu. Výsledkem správné aplikace 
výrobků Baumit NHL je krásný povrch 
odpovídající původní fasádě statku.“

Výrobky řady NHL se úspěšně používají při renovaci historických objektů po celé Evropě i u nás. Příkladem 
je náročná obnova historického činžovního domu v Záhřebské ulici na pražských Vinohradech
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