
Průvodce fasádami rodinných domů

Krásný vzhled, 
skvělé vlastnosti

Baumit. Nápady s budoucností!



Nejlepší fasády 
rodinných domů
Fasádní povrchové úpravy Baumit se snadno používají, jsou 
atraktivní a nabízejí ideální řešení každého problému. Fasádní 
omítky a barvy Baumit jsou všestranné a dokážou splnit veškeré 
požadavky, od samočisticího účinku dosaženého fotokatalýzou 
a nanotechnologiemi až po obzvláště intenzivní a stálé barvy pro 
zateplovací systémy s použitím cool pigmentů. 

Individuální vzhled fasády nestojí jen na barvě, myslete kreativ-
ně a dodejte omítce také jedinečnou strukturu. Můžete si vytvo-
řit svou vlastní „fasádu snů“ třeba pomocí rýhování, zdobení, 
vrstvení nebo modelování. Chcete něco ještě zajímavějšího? 
Žádný problém: designové barvy Baumit se speciálními efekty 
dodají vaší fasádě nádech elegance. Zajímavé moderní tóny, ko-
vový lesk či třpytivý efekt propůjčí fasádě nový rozměr a pomo-
hou rozvinout vaši tvořivost, jedinečnost a představivost.

Vítejte ve světě Life! Vítejte u Baumitu! Ponořte se do světa emo-
cí a kreativity. Baumit Life je více než jen nejkomplexnější evrop-
ský systém fasádních barev, Baumit Life podporuje individualitu 
a oživuje nevýrazné fasády. Barvy mohou nadchnout, uklidnit či 
navodit příjemnou atmosféru, dodají fasádě ráz a ovlivní emoce 
– jsou krásné na pohled a současně dokážou vyjádřit kultur-
ní trendy. Využijte sílu a magii barev a vytvořte si svou vlastní 
fasádu. 

Jděte svou cestou s barvami Baumit Life.

Krásné a osobité fasády na 
celý život
Je ověřeno, že povrchové úpravy Baumit přetrvají desetiletí 
a vaši fasádu spolehlivě ochrání před vlivy okolního prostředí 
od vlhkosti a  horka až po řasy a  plísně. Pomocí pastovitých 
omítek a  barev můžete vytvořit vzhled, který bude atraktivní 
jako život sám!

Vize Baumit
Zdravé, 
energeticky 
úsporné a pěkné 
bydlení zvyšuje 
kvalitu lidského 
života.
Baumit se svou 
vizí budoucnosti 
a odpovědným přístupem 
k životnímu prostředí chce 
umožnit lidem žít šťastněji.



Baumit open: 
Zateplení, které dýchá

Baumit Star: 
Zateplení bez kompromisu

Zateplete svůj dům prémiovým systémem

   Sanace a zateplení v jednom
   Se samočisticí omítkou
   Zcela bez tepelných mostů

Technologický vrchol
Ať už stavíte nový dům, nebo opravujete starý, Baumit open je vždy správnou volbou. Všechny 
vrstvy zateplovacího systému jsou navrženy tak, že zdivo může volně dýchat. Tím vytváří zdravé 
vnitřní prostředí v zimním i letním období.

Základem systému Baumit open jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou 
sítí otvorů. Tím, že jsou desky difuzně otevřené, umožňují vodní páře volný průchod do exte-
riéru. Tím zdivo přirozeně dýchá a nehrozí vlhnutí zdí či tvorba plísní.

   Špičkové tepelněizolační vlastnosti
   Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
   Dokonalé zateplení bez hmoždinek

Pro novostavby a rekonstrukce
Baumit Star znamená spojení dokonalého zateplení, elegance a atraktivity budovy. Vlastnosti vy-
soce ušlechtilé lepicí a stěrkové hmoty Baumit StarContact několikanásobně přesahují zákonné 
normy a předpisy. Garantuje dlouhodobě funkční spolehlivý spoj mezi nosným zdivem a fasádou, 
a to při jakýchkoli teplotních výkyvech a povětrnostních podmínkách. 

Pohoda a zdravé vnitřní 
prostředí, to jsou kvality, 
které dělají domov domo-
vem. 

Užijte si vyšší 
kvalitu života
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Dejte nový život staré fasádě – kompletní program pro obnovu fasád

Komplexní řešení podle 
stupně poškození fasády

  Pro všechny typy podkladu
  S dlouhodobou životností
  Nejširší paleta odstínů Baumit Life

Jednoduše, rychle a systémově
I  fasáda, o  kterou se pravidelně staráte, bude časem potře-
bovat obnovu. Každá fasáda díky vlivům okolí ztrácí svůj lesk 
a  krásu. Možností, jak obnovit fasádu, je více. Podle stavu 
znečištění nebo poškození se odvíjí způsob obnovy - od jedno-
duchého oživení vzhledu nátěrem fasádní barvou přes lehkou 
obnovu zařasené fasády nebo fasády s lehkým poškozením až 
po kompletní obnovu silně poškozené fasády s množstvím trh-
lin, řas a jiných poruch. Obnova fasády s materiály Baumit dá 
vašemu domu na mnoho let opět novou tvář.

Oživte vzhled fasády
Pokud na vaší fasádě nejsou viditelné žádné trhliny nebo jiná 
poškození a  váš dům potřebuje pouze oživení, potom bude 
vaše práce jednoduchá a rychlá. Stačí pouze fasádu omýt tla-
kovou vodou, suchý povrch opatřit základním nátěrem Baumit 
MultiPrimer a po 12 hodinách nanést dva nátěry samočisticí 
barvou nejvyšší kvality Baumit NanoporColor nebo vysoce kry-
vou paropropustnou prémiovou barvou Baumit StarColor.

Obnovit fasádu 
znamená víc 

než jen přetřít 
nedostatky

Zbavte se plísní a řas na fasádě
Pro biologicky znečištěnou fasádu bez trhlin máme jednodu-
ché řešení pomocí protiplísňového nátěru Baumit FungoFluid. 
Po odstranění neživých řas a plísní, dočištění proudem tlakové 
vody a oschnutí několikrát zopakujeme další preventivní ná-
těry. A krásu fasády umocnit finálními nátěry fasádní barvou 
Baumit NanoporColor nebo Baumit StarColor, pod kterou byl 
před tím aplikován základní nátěr Baumit MultiPrimer.   



Obnovte lehce poškozenou fasádu 
Překrytí drobných trhlin 
Pro fasády s trhlinami o šířce menší než 0,5 mm máme jed-
noduché řešení. Speciální základní nátěr Baumit FillPrimer 
obsahující zpevňující vlákna vyplní drobná poškození a trhliny 
na povrchu fasády. Po finálním nátěru vysoce odolnou fasádní 
barvou s vynikající kryvostí Baumit StarColor předčí výsledek 
vaše očekávání. 

Kompletní obnova fasády 
Řešení pro trhliny větší než 0,5 mm

 OBNOVA ZATEPLENÉ FASÁDY
To vyžaduje speciální přístup. Celoplošné přestěrkování povr-
chu fasády stěrkou Baumit StarContact s vložením sklotextilní 
síťoviny Baumit StarTex zabezpečí pevný, pružný a dostatečně 
voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky Baumit 
NanoporTop nebo Baumit SilikonTop.  

 PrO OBNOVU STArŠích MINErÁLNích POVrchů
Pro obnovu starých vápenocementových omítek, břízoli-
tu apod. lze použít multifunkční stěrku Baumit MultiWhite. 
Je to ideální podklad pro nanesení fasádní barvy, popř. omítky 
Baumit. 

Fasádní omítky vhodné pro obnovu fasády 
Ze škály tenkovrstvých probarvených omítek Baumit můžete 
zvolit tu, která bude znamenat ideální řešení pro vaši fasádu. 
Vybírat můžete z 888 odstínů vzorníku Baumit Life a z různých 
struktur provedení.

Základní nátěry a speciální výrobky pro 
přípravu podkladu 
Fasádní omítky a barvy Baumit lze použít na téměř všechny 
standardní stavební podklady. Aby bezpečně přilnuly, musí být 
použit základní nátěr na podklad, který by měl být dostatečně 
pevný, suchý, stabilní a bez prachu a námrazy. Podle potřeby 
dané stavby zajistí základní nátěr zpevnění podkladu, sjedno-
cení nasákavosti podkladu, dokonalou kryvost a zajištění při-
lnavosti povrchové úpravy.



Vybírejte z nepřeberné palety barev a struktur

QUIDO creative 
Svět kreativních omítek jako na dlani
Fasáda, to je hra struktur, světla a stínů. Jedinečný vzhled fasád 
se neodvíjí pouze od barev. 

Vdechněte svým kreativním nápadům život a vytvářejte pomocí 
snadno zpracovatelné omítky Baumit CreativTop jedinečné povr-
chy. Tato silikonová omítka vám poskytne naprostou výtvarnou 
svobodu.

rozhodujte o vzhledu fasády na základě 
fyzických vzorků!
Využijte chytrou aplikaci QUIDO Vzorky. Ta vám umožní objednání 
a zaslání vybraných vzorků až k vám domů. Objednávat můžete 
fasádní barvy, fasádní probarvené omítky a  fasádní mozaikové 
omítky.

Baumit Life

Po dlouhou dobu se osobitost domu omezovala pouze na 
vzhled interiéru. Doba se ovšem mění a  v  současnosti je to 
právě fasáda, která dodává domu jedinečnost. Okolní svět na-
bízí miliony barev. Baumit pro vás ve vzorníku Life vybral 888 
těch nejkrásnějších. Nečekejte a vybírejte z rozmanitých kom-
binací odstínů a kreativních struktur fasád Baumit. Inspiraci 
k výběru odstínu své fasády najdete na www.baumitlife.com.

  Intenzivní a krásné odstíny
   Mimořádná barevná stálost
   Nepřeberné množství technik ztvárnění

  Vzhled dřeva, klinkeru či kamenných obkladů
   hladké fasády, design kovu, korten
   Pohledový beton hrubý, jemný



Účinek fotokatalýzy
Samočisticí účinek fotokatalýzy obohacuje Baumit Nanopor o další účinnou ochranu proti organickým nečistotám, jež 
by za běžných okolností po odpaření vlhkosti a po dešti ulpěly na fasádě. Denní světlo aktivuje fotokatalyzátor obsažený 
v omítce nebo barvě, který reaguje s vodou a kyslíkem a rozkládá částice organických nečistot na povrchu.

Sluneční světlo aktivuje fotokatalyzátor obsa-
žený v omítce nebo barvě.

Déšť a odpařování absorbované vlhkosti vede 
k odstranění zbylých nečistot a fasáda zůstává 
čistá.

Fotokatalyzátor rozkládá částice nečistot usa-
zené na povrchu, pohyb vzduchu je následně 
rozptýlí do okolí.

Fasády na celý život 
Vysoce paropropustná minerální omítka Baumit NanoporTop 
a barva s fotokatalytickým efektem Baumit NanoporColor  jsou 
zvláště odolné proti znečištění.

Systém Baumit Nanopor
  Samočisticí efekt pomocí fotokatalýzy
  Odolává plísním a nečistotám
  Součástí systému Baumit open

Zvolte dlouhodobě krásnou fasádu

Běžný povrch fasády po několika letech Fasáda s Baumit Nanopor
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Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
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Služby a servis Baumit: Aplikace Baumit:

Váš Baumit poradce:

   Poradenský servis při výběru zateplení a provádění stavby
   Kompletní vzorkovna 888 odstínů 
  Barevné řešení a vizualizace fasád
  Analýza vlhkého zdiva
   Základní tepelně-technické výpočty
   Barevné řešení a vizualizace fasády na www.baumilife.com

   Baumit QUIDO Kalkulátor 
usnadní výběr materiálu pro vaši stavbu na www.baumitkalkulator.cz

   Baumit QUIDO creative 
nabízí velké množství kreativních struktur omítek na www.baumit.cz

   Baumit QUIDO Vzorky 
vám zajistí dodání objednaných fyzických vzorků fasádních a mozaikových 
omítek až k vám domů 


