
Chytré řešení 
pro přesné zdivo

■  Ideální řešení pro zdivo na tenkou spáru
■  Exluzivní hlazené i filcované povrchy 
■  Dokonale prodyšná
■  Sjednocení se sádrokartonovými povrchy
■  Pro tloušťky omítky již od 4 mm

Baumit Ratio Slim
Tenkovrstvá sádrová omítka



Baumit Ratio Slim
Konečně dokonalé řešení pro tenké vrstvy omítky!
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Váš Baumit poradce:

BUĎTE CHYTŘÍ…
Zapomeňte na nesystémové a problémové skladby 
lepidlo s perlinkou + štuk, na silnovrstvé omítky nebo 
vícevrstvé omítkové systémy, které na systémy přesného 
zdění nepatří. 

Použití tenkovrstvé sádrové omítky Baumit Ratio Slim:

  Podporuje prodyšné a tepelně izolační vlastnosti 
podkladního zdiva

  Účinně reguluje vlhkost v místnosti

  Zajistí vysoký standard povrchů stěn

  Šetří čas – jednovrstvé zpracování s fi nálním 
povrchem pod malbu

  Představuje systémové řešení, které podporují 
i výrobci zdiva

Jedinečné řešení pro interiér, které umocní přednosti zdiva z pórobetonových, 
cihelných a vápenopískových tvárnic.

Jednoduchý a efektivní způsob zpracování doplněný o výborné užitné vlastnosti 
a atraktivní výsledné povrchy se tak stává jedinečnou kombinací pro váš interiér.

Konkrétní parametry a zásady technologie pro přípravu podkladu 
a zpracování naleznete v příslušném technickém listu na www.baumit.cz

Jednoduché provádění, vynikající výsledek!
Omítku Baumit Ratio Slim lze zpracovávat ručně i strojově. Má vysokou přídržnost 
k podkladu a při zachování technologického postupu lze dosáhnout vynikajícího 
výsledku i bez předchozí zednické praxe. Její použití je vhodné na většinu 
standardních podkladů, včetně betonu nebo vyzrálé jádrové omítky (účinná náhrada 
vrstev štuku).

Baumit Ratio Slim je možné nanášet na pórobeton v tloušťce již 
od 4 mm a bez použití výztužné síťoviny. Snadno s ní vyrovnáte 
rozdílné nerovnosti podkladu až do 30 mm tl. 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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