
Nejširší 
výrobková
řada betonů

  Tradiční i speciální betonové směsi
  Rychletuhnoucí, vodopropustné i vodonepropustné
  Spolehlivé řešení pro každý dům i zahradu

Baumit
Betonové směsi



Betonové
směsi

Speciální výrobky

Rychlý spádový cementový potěr (EN 13813, 
CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Po cca 48 hod. 
vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. 
Určený především pro provádění podlahových 
potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro 
spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

  Rychletuhnoucí a rychleschnoucí potěrová 
směs

  Pro tloušťky od 15–80 mm v jednom 
kroku

 Pochozí po cca 3 hod.
 I pro spádové vrstvy v exteriéru
 Použití i do vlhkých prostor

Spádový cementový potěr (EN 13813, 
CT-C30-F5) vhodný pro provádění podlaho-
vých potěrů s  proměnlivou tloušťkou vrstvy, 
např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií 
a teras.

  Provedení spádové vrstvy v interiéru 
i exteriéru

 Pro tloušťky vrstvy již od 15 mm
 Vyztužený vlákny
 Pochozí cca po 24 hod.
 Použitelný rovněž jako tradiční potěr

 Beton s vysokou konečnou pevností
 Pro základy, jímky, kanalizace
 Ručně i strojově zpracovatelný
 Vysoce odolný mrazu a posypovým solím
 Certifikovaný i pro styk s pitnou vodou

 Rychletvrdnoucí kotevní beton
 Nasypat – zalít – nemíchat
  Kotvení sloupků plotů, dopravního 

značení, sušáků, zábradlí ad.
  Skutečný beton dle betonářské normy  

EN 206-1
 Odolný mrazu a posypovým solím

 Vysoká přídržnost k betonu i oceli
  Objemově stálý materiál, bez procesu 

smrštění
  Pro přesné kotvení šroubů a ocelových 

konstrukcí
 Expanze objemu max. 2 %
 Pevnost v tlaku min. 25 MPa

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, 
XF4 zejména vhodný pro vodohospodářské 
stavby, kanalizace, opěrné stěny a základy.

Rychletvrdnoucí beton třídy C 16/20 pro 
kotvení a osazování různých prvků, použitel-
ný pro drobné stavební a  betonářské práce 
v domě i na zahradě. 

Expanzivní cementová směs pro zálivky že-
lezobetonových konstrukcí, zmonolitnění vel-
korozměrových skeletů nebo jako výplňová 
injektáž dutin a pracovních otvorů.

Baumit FlexBeton Speed

Baumit FlexBeton

Baumit ProofBeton

Baumit FixBeton

Baumit FillBeton

  Rychletuhnoucí torkretová směs
  Pro celoplošné zpevňování a sanace 

konstrukcí
  Konstrukce šachet, tunelů, důlních chodeb  

a podzemních staveb
  Vysoká přídržnost k podkladu i ocelové 

výztuži
  Zpracování na dlouhé dopravní vzdálenosti

Stříkaný beton třídy C 25/30 J2 s velmi rych-
lým nárůstem pevnosti, určený k aplikaci me-
todou suchého stříkání. Dostupný i v jiných 
třídách pevnosti a s odlišnými parametry.

Baumit Torkret



Tradiční výrobky

Beton třídy C25/30 pro všechny ná-
ročnější betonářské práce v domě i na 
zahradě.

  Pro základy, schody, překlady 
a opěrné zdi

  Vhodný jako výplň ztraceného 
bednění

  Ručně i strojově zpracovatelný
  Vhodný do interiéru  

i exteriéru
  I pro náročné betonářské  

práce

Beton třídy C16/20 pro všechny beto-
nářské práce v domě i na zahradě.

  Pro drobné betonové  
konstrukce

  Pro překlady, pilíře, podpěry  
a ŽB věnce

  Ručně i strojově zpracovatelný
  Vhodný do interiéru  

i exteriéru
  Vhodný jako podklad pod  

dlažbu

  Vysoce účinná drenážní vrstva
  Vhodný jako vyplnění 

stavebních jam a výkopů
  Pro pokládku hrubé dlažby 

a kamene
  Použitím se zamezí poruchám způ-

sobeným vlivem sedání podkladu
  Zatížení lehkou dopravou  

již po 10 dnech

Silně vodopropustný drenážní beton 
určený zejména pro přípravu podkladu 
před pokládkou dlažebních prvků. 

Baumit Beton B 30 Baumit Beton B 20 Baumit drenážní beton



Pozvěte je k sobě na stavbu 
i na zahradu!

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz

Vydání: 08/2015

Společnost Baumit patří mezi největší a nejzkušenější výrobce a dodavatele suchých směsí, 
mezi které se řadí i betony. V současné době disponuje nejširší výrobkovou řadou, ze které si 
vybere každý profesionál i domácí kutil. Portfolio betonů Baumit je spojením tradice a inovace, 
výsledkem jsou kvalitní a zkušenostmi prověřené výrobky. 

1

5
4

6

7
 3

 2

1  Baumit ProofBeton – vodonepropustný beton
2  Baumit Beton B 20/30 – tradiční betonové směsi
3  Baumit drenážní beton – silně vodopropustný beton
4  Baumit FlexBeton, Baumit FlexBeton Speed – spádové potěry

5  Baumit FillBeton – zálivkový beton
6  Baumit FixBeton –rychlý kotevní sloupkobeton 
7  Baumit Torkret – stříkaný beton 


