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Baumit StarTrack X1 spojuje osvědčené přednosti lepicí 
kotvy, především rychlost a  efektivnost pracovního postupu 
a úsporu energie při aplikaci. Díky spolupráci se společností 
Hilti eliminujeme dřívější časově náročné a vysilující 
vrtání při osazování. Vzhledem k jednoduché manipulaci 
a  úspoře síly potřebné k práci je zpracování až 5x rychlejší 
ve srovnání s  konvenčním osazováním pomocí hmoždinek. 
Práce s lepicí kotvou Baumit StarTrack X1 je díky použití 
vsazovacího přístroje Hilti podstatně jednodušší než doposud. 
Už není nutné žádné únavné vrtání – stisknete spoušť a je 
hotovo. Díky  technologii vystřelování hřebů nyní můžete být 

na  staveništi nezávislí  na  přívodu elektřiny, což představuje 
novou svobodu bez kabelu a akumulátoru.

Lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 jsou vhodné pro novostavby 
s nosnou konstrukcí z železobetonu. Jsou součástí systému 
Baumit open a Baumit Star EPS. Hodnota U (součinitel 
prostupu tepla) systémů se zlepšuje při použití lepicí kotvy 
Baumit StarTrack X1 oproti osazení běžnými hmoždinkami 
až o 10 %. Je to možné díky tomu, že izolační desky se 
neprovrtávají, ale lepí. Tímto způsobem se trvale zabrání 
vytváření tepelných mostů.

Baumit StarTrack X1

 Nejrychlejší hmoždinkování  
 Jednoduchá manipulace     
 Bezpečné a spolehlivé řešení

beton

Baumit StarTrack X1

Baumit openContact

fasádní deska Baumit openReflect

sklotextilní síťovina Baumit openTex
zabudovaná v Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit openTop
Vrtání je již minulostí! Po zasunutí hřebů a nábojek 
do vsazovacího přístroje přiložíte ,,pistoli‘‘ ke zdi a zmáčknete 
spoušť. Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 je osazena!

Na beton: lepicí kotva Baumit StarTrack X1 Nabít – Vystřelit – Zakotvit!

Baumit lepicí kotva StarTrack X1
Specialista na beton v novostavbách

5 x
rychlejší 

než použití 

běžných 

hmoždinek



Z nekonečného výběru bílých tónů jsme vybrali dvanáct 
nejkrásnějších a spojili je do unikátní barevné kolekce od 
hvězdně bílé po bílou slonovinu, od opálové po ledově bílou. 
Tak vznikla paleta dvanácti odstínů bílé Baumit. Zvolte si 
z nových pečlivě vybraných tónů a dodejte svému projektu 
nadčasový vzhled – jako vždy v osvědčené vysoké kvalitě 
Baumit.

Objevte některý z dvanácti jedinečných odstínů bílé 
a  nechte svou fasádu zazářit až do vzdálené budoucnosti. 
Některé věci jsou spolehlivě nadčasové, jako třeba bílá 
v architektuře. Není však bílá jako bílá. Stejně jako ostatní 
barvy, má i bílá své jemné a  rafinované odstíny, z nichž 
každý dá vyniknout jinému tvarosloví budovy, dovolí jí 
splynout s okolím, anebo jí naopak umožní z něj vystoupit. 
Nechte se inspirovat! 

Baumit Shades of White

 12 jedinečných tónů bílé 
 Přirozená jednoduchost a styl
 Brání přehřívání fasád 

Bílá nikdy nevyjde z módy
Úžasné odstíny bílé

Objevte některý z dvanácti jedinečných odstínů bílé
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Všech 12 odstínů bílé je dostupných v omítkách Baumit StarTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a ve fasádních barvách Baumit StarColor a Baumit SilikonColor. 
Odstín W1200 StarWhite je k dispozici pouze v omítce Baumit StarTop a Baumit CreativTop a ve fasádní barvě Baumit StarColor!

W1201 MineralWhiteW1200 StarWhite W1203 ChampagneWhiteW1202 CottonWhite W1205 IvoryWhiteW1204 LaceWhite

Baumit Shades of White

W1207 AntiqueWhiteW1206 OpalWhite W1209 MagnoliaWhiteW1208 CeramicWhite W1211 IceWhiteW1210 ShadowWhite



Baumit Ionit je jedinečný systém, který aktivně reguluje relativní vlhkost a zvyšuje množství zdraví prospěšných vzdušných 
iontů v interiéru.

Systém Baumit Ionit
Nový rozměr zdravého bydlení

Malířská barva IonitColor
Nejdůležitější součástí systému Ionit je finální nátěr Baumit IonitColor, 
malířská barva, dodávaná v balení 5 či 14 litrů. Tento funkční nátěr 
na zdi je šetrný k životnímu prostředí, je téměř 
bez zápachu a emisí, neobsahuje žádná 
ředidla ani změkčovadla (E.L.F. certifikát), 
ani konzervanty. Vzhledem k minerální 
konzistenci je Baumit IonitColor schopen 
bránit vzniku plísní a je téměř bez zápachu.

Stěrky IonitFinish a IonitFino
Baumit IonitFinish je pastovitá stěrka připravená k okamžitému 
použití v interiéru. Aktivně reguluje vnitřní klima tím, že absorbuje 
vzdušnou vlhkost a opět ji vydává, když je vzduch suchý. Vlhkost 
vzduchu se tak udržuje v ideálním rozmezí 
40 až 60 %. Právě při této vlhkosti vzduchu 
dosáhneme pomocí Baumit IonitColor ideálních 
výsledků: Vzduch v místnosti se obohatí 
o maximální množství zdraví prospěšných 
vzdušných iontů.  

  Vhodná k tmelení spojů a celoplošnému stěrkování 
sádrokartonových desek (stupeň Q1 až Q4)
 Vhodná na sádrokarton, jádrové i sádrové omítky a beton
 Možná též aplikace pomocí stříkací pistole metodou „airless“

Baumit IonitFino je minerální stěrka dodávaná v pytlích jako suchá 
směs a určená na plochy a spáry ve vnitřních prostorech, která aktivně 
zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru. Konstantně v interiéru udržuje 
optimální vlhkost vzduchu. Baumit IonitFino ve spojení s  finálním 
malířským nátěrem Baumit IonitColor výrazně přispívá ke zdravému 
mikroklimatu, podporuje tvorbu zdraví prospěšných vzdušných iontů 
a přispívá k celkové pohodě a vitalitě osob trávících 
čas v takto ošetřeném prostoru.

  Vhodná k tmelení spojů a celoplošnému 
stěrkování sádrokartonových desek (stupeň 
Q1 až Q4)
 Ideální k ručnímu zpracování
 Vhodná na sádrokarton, jádrové i sádrové 

omítky a beton

Baumit Ionit

 Zdravější vnitřní klima
  Více zdraví prospěšných vzdušných iontů
 Méně prachu a pylu

Funkce regulace vlhkosti
Baumit IonitFinish nebo IonitFino

Stěrky IonitFinish a IonitFino regulují počet vodních 
molekul ve vzduchu. 
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Ionty na sebe ve vzduchu vážou jemné částice nečistot 
(pyl, prach, atd.).
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Ionizace vzduchu pomocí
Baumit IonitColor

Malířská barva Baumit IonitColor aktivuje molekuly, 
čímž zajišťuje přítomnost přirozených iontů ve vzduchu. 
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Dlouhodobý efekt

Malé částice navázané na sebe klesají k zemi a mohou 
se vytřít. Efekt je dlouhodobý. 

Ionty – magnety pro prach



Potřebujete rychlou rekonstrukci podlahy? Řešením je 
použití našich speciálních produktů, které výrazně zkracují 
technologické přestávky. V místnostech se zvýšenou vlhkostí 
je vhodné podlahovou skladbu doplnit o hydroizolační 
membrány Baumit Baumacol AquaSafe, které umožňují 
lepení obkladových prvků ihned po jejich aplikaci. Díky 

Baumacol Speed systému zvládnete rekonstrukci hravě 
a rychle!

Podobnou rychlostí můžeme rekonstruovat i v exteriéru, 
např. terasu či balkon pomocí hydroizolační fólie Baumacol 
AquaSafe Extra a Baumit Speed produktů.

Baumacol Speed systém
Rekonstrukce podlahy za víkend

Baumit Baumacol AquaSafe Extra
Hydroizolační a oddělovací membrána na 
podlahy, vhodná ke zhotovení vodotěsných 
vrstev v exteriéru i interiéru. Vhodná také na 
rizikové podklady (např. popraskané potěry).

 Vysoce vodotěsná a flexibilní 
 Bezpečné a okamžité lepení dlažeb 
 Schopnost přemostění trhlin v podkladu

Baumit Baumacol AquaSafe
Hydroizolační membrána na stěny i podlahy, 
vhodná ke zhotovení vodotěsných vrstev 
v exteriéru i interiéru.

 Vodotěsný pás pod obklady i dlažby 
 Okamžité lepení obkladových prvků 
 Rovnoměrná tloušťka vrstvy
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KONTAKTNÍ 
MŮSTEK

SuperPrimer FlexTop Speed
+

+
AquaSafe

FlexTop Speed

PremiumFuge

VYROVNÁVACÍ 
VRSTVA

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 
+ LEPENÍ DLAŽBY SPÁROVÁNÍ0,5 h 24 h 3 h



Novinky v oblasti fasád, omítek a potěrů

Baumit FL 68
Omítka vyztužená vlákny 
Strojově i ručně zpracovatelná jádrová a lehčená 
vápenocementová omítka vyztužená vlákny 
do exteriéru i interiéru.

 Ideální řešení na tepelněizolační zdivo
 Vysoká vydatnost, lehká na lati
 Odolná proti vzniku trhlin

Baumit SanovaUni
Sanační omítka se širokým použitím
Jednovrstvá i jádrová sanační omítka do exteriéru 
a interiéru. Ideální na zdivo namáhané zvýšenou 
vlhkostí.

 Univerzální sanační omítka
 Na zdivo poškozené vlhkostí a solemi
 Pro rodinné domy, chalupy apod.

Baumit NHL Manu
Vápenná omítka k ručnímu zpracování
Ručně zpracovatelná čistě vápenná omítka 
do exteriéru a inteiréru, ideální řešení na fasády 
historických budov a objektů památkové péče.

 Čistě vápenná, vysoce paropropustná
 Tradiční vzhled a zpracování
 Vhodná také na oblast soklů

Baumit BioKalkColor
Vápenná barva pro památkovou péči
Jednosložková minerální barva na bázi vápna 
s tradiční zpracovatelností a vysokou kryvostí 
a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difuzí 
vodních par, brání rozvoji plísní a vhodně reguluje 
vnitřní klima. V oblasti památkově chráněných 
a historických objektů i k venkovnímu použití.

 Ekologický minerální nátěr
 Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní
 Vhodná na vápenné a sanační omítky

Baumit Nivello 50
Samonivelační stěrka do exteriéru
Cementem pojená a zušlechtěná samonivelační 
stěrka (EN 13 813, CT-C30-F6) k vyrovnání 
cementových potěrů před pokládáním dlažby 
a nášlapných podlahových vrstev v exteriéru 
a interiéru. Vhodná na potěry s podlahovým 
vytápěním.

 Vhodná také na dřevěný podklad
 Vhodná i do exteriéru
 Pro tloušťky 2–50 mm

Baumit Betonový potěr Speed
Podlaha během jednoho dne
Rychleschnoucí cementový potěr (EN 13813, 
CT–C30–F5) na betonové podlahy se zvýšenými 
nároky a o tloušťce 40–100 mm, vhodný 
pro podlahové vytápění. Po 24 hodinách umožňuje 
pokládku dalších podlahových vrstev. Určený 
k použití v exteriéru a interiéru.

 Pochozí po 18 hodinách
 S vysokou pevností v tahu za ohybu
 Ideální při rekonstrukcích

Systémové řešení pro parapety
Komponenty SOL-PAD 
Jednotlivé komponenty pro systémové osazení 
parapetů v zateplovacích systémech Baumit.

 Spolehlivé připojení parapetu
 Vodotěsné řešení
 Zajištěný 5° spád parapetů

Baumit SpeedTop Star
Zimní přísada 
Přísada do omítky Baumit StarTop, zkracuje dobu 
potřebnou k zasychání omítky za nízkých teplot.

 Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
 Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
 Snadné dávkování



Praktická balení nejen pro Vaše koupelny a balkony
Baumit Baumacol FlexTop 5 kg
flexibilní lepidlo

■ Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
■  Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
■  Třída C2TE S1, vynikající přídržnost a pružnost

Baumit Baumacol Protect 2K 4 kg 
dvousložková hydroizolační stěrka

■ Balkony, terasy a sprchové kouty
■  Výkonná hydroizolační stěrka beze spár
■  Odolává i tlakové vodě

Baumit Baumacol Protect 5 kg
hydroizolační stěrka

■ Terasy, lodžie a sprchové kouty
■  Po smísení s vodou k okamžitému použití
■  Trvale vodotěsná, pružná

Baumit FinishExpert 7 kg, 2 kg
finální stěrka

■  Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy
■  Lokální opravy i celoplošné stěrkování
■  Po otevření k okamžitému použití, možné nanést i válečkem 

Baumit FinoGrande 5 kg 
sádrový tmel

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

Baumit SuperPrimer 5 kg
kontaktní můstek

■ Na stěny i podlahy
■  Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
■  Na běžné i specifické podklady

Baumit Baumacol Proof 5 kg
hydroizolační nátěr

■ Tekutá lepenka do interiéru
■  Sprchové kouty, vany a technické místnosti
■  Po otevření k okamžitému použití

Baumit Baumacol Preciso Speed 5 kg
vyrovnávací malta

■ Na stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
■  Provádění rychlých vyrovnávacích a spádových vrstev
■  Pochozí již po 4 hodinách

Baumit SpeedFix 5 kg
kotvicí malta

■ Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
■  Účinná fixace profilů, elektro- a vodoinstalací
■  Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru 

Baumit KlimaColor 5 l
vysoce paropropustná silikátová barva do interiéru

■ Vysoce paropropustná
■ Podporuje zdravé mikroklima
■ Pro zdravý interiér bez plísní

Baumit IonitColor 5 l
minerální interiérová barva pro zdravé vnitřní klima

■ Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
■  Zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných záporných iontů
■  Snižuje množství prachových a pylových částic



Hlavní výhra: 20× zájezd na závody F1 – Velká cena Monaka

Měsíční výhry: 10× nářadí Hilti v celkové hodnotě 50 000 Kč 
každý měsíc Za každých 1 000 Kč získáte jeden los do osudíkaždý měsíc. Za každých 1 000 Kč získáte jeden los do osudí.

Okamžitá výhra: při nákupu nad 1 000 Kč získáte přímo 
v prodejně plechovku Baumacoly.

Informujte se u svých oblíbených prodejců nebo na webu soutěže:
www.baumacol.cz

Kupujte Baumit Baumacol
– lepidla na obklady, spárovačky, hydroizolace, tmely nebo příslušenství a vyhrajte:

Jak se zúčastnit:
Vyfoťte prodejní doklad a zašlete jej na číslo 739 99 77 99 jako MMS nebo přes aplikace WhatsApp či Messenger (@baumacol)
– tím se zapojíte do slosování. Každý první čtvrtek v měsíci vylosujeme 10 nových majitelů exkluzivního nářadí Hilti. Na závěr soutěže 
určíme 10 výherců losováním a 10 výherců podle celkové hodnoty nákupů produktů řady Baumacol za celou dobu soutěže, kteří s námi 
pojedou na závody F1 – Velkou cenu Monaka v Monte Carlu v květnu 2022. Slosování můžete sledovat online každý první čtvrtek v měsíci 
od 18:00 na www.baumacol.cz nebo na YouTube kanálu Baumit Česko. Soutěž trvá od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022. Soutěž je určena 
pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti stavebnictví (s IČ a sídlem v ČR), případně zaměstnance této právnické osoby.




