
Baumit
Perla

Prohlédněte si naše
nové štukové omítky!

  Nová exkluzivní 25 kg balení
  Tradiční vápenné i speciální sádrový štuk
  Chytrá volba pro investora i zhotovitele

Výkonnější, chytřejší
a přesně pro Vás!



Štukové
omítky

Spojení tradice a inovace

Baumit PerlaExterior se vyznačuje zvýšenou pevností, vyšší přídrž-
ností k podkladu a zlepšenými hydrofobními vlastnostmi umož-
ňující vytvoření odolné a dlouhodobě funkční povrchové vrstvy na 
všech jádrových omítkách v exteriéru. Omítka značně eliminuje 
přenos smršťovacích trhlin z podkladu a odolává tak vnějším vli-
vům v podobě teplotně objemových změn, klimatických podmínek 
nebo zvýšeného mechanického namáhání.

Tradiční vápenné štuky patří mezi základní omítkové směsi. V rámci 
naší výrobkové řady štuků však naleznete i štukovou omítku, která 
je na bázi sádry. Tato inovace vznikla v důsledku přání našich vel-
kých zpracovatelů, kde požadavkem byl více odolný a více pevný 
štuk, který bude vytvářet velmi jemné štukové povrchy.

Tato inovace přináší zhotoviteli štukových omítek jednoduché a rychlé míchání směsi, snadné natahování a efektivní vy-
tvoření atraktivních štukových povrchů. Doba zpracovatelnosti omítek je nastavena tak, aby umožňovala rychlé finalizování 
povrchů, zároveň s pomocí navlhčení filcování i po delším časovém intervalu. Jedná se o přírodně bílé omítky, což napomůže 
některým nuancím během zpracování finálního nátěru v rámci jeho kryvosti nebo i počtu nátěrů.

Pro investory a projektanty jsou samozřejmě největším tématem atraktivní štukové povrchy, které reprezentují charakter každé 
místnosti nebo fasády. Díky trendu stále hladších povrchů můžete zvolit z nejjemnějších štukových struktur až po standard-
ní zrno 0,6 mm. Štukové omítky doplňují omítky jádrové nebo i podkladní zdivo v rámci velmi dobrých prodyšných vlastností.

 Zrnitost 0,3 mm
 Min. tloušťka 2 mm
 Spotřeba cca 2,4 kg/m2/2 mm
 Vydatnost cca 10,4 m2/pytel/2 mm
 Pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.

 Zrnitost 0,6 mm
 Min. tloušťka 3 mm
 Spotřeba cca 3,6 kg/m2/2 mm
 Vydatnost cca 6,9 m2/pytel/2 mm
 Pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.

 Zrnitost 0,6 mm
 Min. tloušťka 3 mm
 Spotřeba cca 3,6 kg/m2/2 mm
 Vydatnost cca 6,9 m2/pytel/2 mm
 Pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.

 Zrnitost 0,3 mm
 Min. tloušťka 2 mm
 Spotřeba cca 2,4 kg/m2/2 mm
 Vydatnost cca 10,4 m2/pytel/2 mm
 Pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.

Jeden z nejprodávanějších štuků na českém trhu! Přírodně bílý štuk 
s jemnou pravidelnou strukturou a dlouhým otevřeným časem pro 
variabilní časovou možnost vytvoření finálního povrchu nebo jako 
jednovrstvý štuk do tloušťky až 4 mm. Dokáže překlenout jemné 
i hrubé jádrové omítky v jednom pracovním kroku.

Štuk doplňuje tradiční způsob omítání na řadě objektů v rám-
ci bytové, administrativní i průmyslové výstavby. Pro řadu zpra-
covatelů je to stále ten tradiční a jedinečný způsob, jak docílit 
krásných a rovinných povrchů. Od namíchání směsi, přes snadné 
nanesení až po rychlé a efektivní vytvoření výsledných povrchů, 
které budou reprezentovat daný prostor dle představ investora.
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