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  Prodloužení životnosti nosných konstrukcí
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bytových domů

Pro panelové
i zděné stavby



Proč a jak zateplovat?

Důležité je dodržet systémovou skladbu.
U kontaktních zateplovacích systémů (zkráceně ETICS) jsou velmi důležité 
nejen vlastnosti každé samotné vrstvy (např. přídržnost, nasákavost, 
paropropustnost, pružnost) ale i jejich vzájemná snášenlivost a souhra, které 
zajišťují dlouhodobou životnost a zachování všech potřebných vlastností 
systému jako celku (např. odolnost systému proti mrazu, dešti, kroupám, větru 
či zatékání, barevná stálost povrchové úpravy, vyloučení škod způsobených 
kondenzací vody uvnitř stěny, zamezení vzniku trhlinek, apod.)

Výběr certifikovaného systému a dodržení výrobcem předepsané skladby 
jsou nutnými předpoklady pro dlouhodobě krásný vzhled fasády, neměnnou 
funkčnost systému a pro spolehlivou návratnost vložených investic.

Nekontrolovaný výběr různorodých komponentů nejenže představuje vysoké 
technické a finanční riziko, ale zpravidla bývá i nezanedbatelným porušením 
několika zákonů současně.

Úspory
Podle odborníků se spotřeba tepelné energie u starších domů pohybuje okolo 
200 kWh/m2/rok, u nízkoenergetických zateplených domů 50 kWh/m2/rok. 
Zateplením tak průměrně ušetříte až 50 % energie. Peníze vložené do 
zateplení se vám díky nízkým účtům za plyn nebo elektřinu rychle vrátí.

10 důvodů proč 
zateplit
Snížení nákladů na vytápění

Menší zdroj tepla

Kratší topná sezóna

Odstranění kondenzace vodní 
páry na stěnách

Eliminace tepelných mostů

Prodloužení životnosti konstrukce

Ochrana životního prostředí

Okamžité zhodnocení ceny 
nemovitosti

Zvýšení komfortu bydlení a te-
pelné pohody

Získání moderního vzhledu i pro 
starší stavby

Schéma typických tepelných ztrát

střecha
10 %

okna
45 %

podlaha
10 %

stěny
35 %



Nejlepší zhodnocení úspor!

Baumit nabízí systémová řešení
Mnoho dříve postavených bytových domů neodpovídá dnešním vysokým 
nárokům na tepelnou ochranu a standardy bydlení. Přesto stojí za to 
tyto objekty revitalizovat, tzn. upravit je podle současných trendů bydlení 
a zachovat je i pro další generace. 

Jednou z největších investic bývá zateplení objektu, ale s tím souvisí také 
výměna oken, oprava balkonů a lodžií, poškozené betonové konstrukce, 
sanace vlhkého zdiva, úpravy soklu a úpravy vstupů. Pro všechny tyto 
stavební práce najdete řešení v systémech a výrobcích Baumit. Výhodou 
pro Vás je podpora našich technických a obchodních zástupců, kteří vám 
poradí s optimálním výběrem materiálového a technického řešení, ale 
doporučí i osvědčenou stavební firmu a jsou vám k dispozici s technickou 
podporou od projektu až po kolaudaci.

V zimě šetří za topení…
…v létě za klimatizaci! tip

Cesta k úspěchu
Odborně zpracovaný projekt

Dohled zkušeného technického 
dozoru zhotovitele

Výběr osvědčené realizační firmy

Použití uceleného a certifikova-
ného zateplovacího systému

Dodržení technologických postupů

Správné řešení detailů pomocí 
systémového příslušenství

S výrobky od Baumitu 
zvládnete:

Zateplení fasády

Opravu balkonů a lodžií

Sanaci betonu

Opravu vnitřních omítek po 
výměně oken

Vyrovnání podlah v interiéru

Obklady a dlažby v interiéru

Sanaci vlhkého zdiva

Úpravu soklu

Cesta k úspěchu

NEZAPOMEŇTE!
Využijte příležitost pro 

celkovou renovaci 
domu.



tip

Jaký vybrat zateplovací systém?

Zateplit tím nejlepším
Nejlepší volbou pro zateplení fasády je unikátní zateplovací systém Baumit 
open.

Tento systém používá jedinečné děrované izolační desky Baumit open 
reflectair a další unikátní materiály, které při uceleném použití všech složek 
systému vykazují výjimečné difuzní vlastnosti. Tím se tento zateplovací systém 
odlišuje od všech ostatních a umožňuje dýchat obvodové konstrukci stejně 
jako dýchá cihelné zdivo.

Přednosti systému 
Baumit open
Zajistí příjemné klima v interiéru

Použitelný i na mírně vlhké zdivo

Špičkové tepelněizolační vlast-
nosti

Samočisticí schopnosti fasády

Propustnost pro vodní páry jako 
cihelné zdivo

Rovnoměrná prodyšnost celé 
fasády včetně ploch s požárními 
pásy z MW

1 omítka

2 základní nátěr

3 lepidlo a stěrka

4 sklotextilní síťovina

5 fasádní izolační deska 
Baumit open reflectair

6 lepicí kotva
1

3

6

4

2

5



Nejnovější technologie pro dlouhotrvající čistý vzhled a funkčnost fasády!

Co je fotokatalýza?
Fotokatalýza je založená na řadě 
fyzikálních a chemických proce-
sů, které se odehrávají na po-
vrchu fasády. Tyto reakce jsou 
iniciovány a urychlovány pomocí 
speciální látky – katalyzátoru, 
který využívá světelnou energii 
a během reakce se sám nespo-
třebovává.

Světelná revoluce
Inovovaná produktová řada fasádních omítek a barev Baumit Nanopor 
photokat nabízí efektivní samočisticí účinek. Kromě nanotechnologie, která 
zabraňuje usazování anorganických nečistot, využívá nově i fotokatalytický 
efekt, který aktivně chrání povrch fasády před organickým znečištěním, 
způsobeným mikroorganizmy (mechy, řasy apod.). Ty jsou pomocí katalyzátoru, 
denního světla a spolupůsobením větru a deště trvale odstraněné z povrchu. 
Vaše fasáda tak zůstane dlouho zářivě čistá a krásná. Pouhý 3% cenový 
rozdíl při použití omítky NanoporTop vám zmnohonásobí životnost fasády 
a krásný vzhled.

Denní světlo aktivuje foto-
katalyzátor v omítce nebo 
v barvě.

Fotokatalyzátor rozloží usazené 
částečky biologického znečiš-
tění. Ty pak z povrchu odstraní 
přirozené proudění vzduchu.

Déšť, vzdušná vlhkost a pro-
ces vysušování povrchu od-
straní všechny zbytky nečis-
tot a čistí fasádu.

Mikroskopicky hladký po-
vrch Baumit Nanopor 
omítek znesnadňuje usa-
zení špíny.

Při porovnání je povrch 
vnitřní struktury tradič-
ní silikonové omítky vý-
razně hrubší.

Denní světlo aktivuje 
fotokatalyzátor v omítce nebo 
v barvě.

Fotokatalyzátor rozloží 
na povrchu uložené částečky 
biologického znečistění. Ty jsou 
následně z povrchu odstraněny 
přirozeným prouděním vzduchu.

Déšť, vzdušná vlhkost a proces 
vysušování povrchu odstraní 
všechny zbytky nečistot a čistí 
fasádu.

Fotokatalýza s Baumit Nanopor

Mikroskopicky hladký povrch Baumit Nanopor omítek 
znesnadňuje usazení špíny.

Při porovnání pod mikroskopem je povrch vnitřní 
struktury tradiční silikonové omítky výrazně hrubší.

ca. 0,2 mm ca. 0,2 mm

Baumit NanoporTop Baumit SilikonTop

Mikroskopicky hladký povrch Baumit Nanopor omítek 
znesnadňuje usazení špíny.

Při porovnání pod mikroskopem je povrch vnitřní 
struktury tradiční silikonové omítky výrazně hrubší.

ca. 0,2 mm ca. 0,2 mm

Baumit NanoporTop Baumit SilikonTop

0,1 mm

Zlatá známka kvality pro 
Baumit NanoporTop.



Fasáda v moderních barvách – bez omezení!

Pro tmavé odstíny a náročné podmínky
Nejvyšší nároky na kvalitu uspokojí zateplovací systém Baumit Star. Je 
použitelný pro všechny druhy běžných izolantů a je vhodný i pro velmi tmavé 
a syté odstíny fasádních omítek. Pro Vaši fasádu si můžete vybrat jakýkoliv 
barevný odstín z našeho vzorníku Baumit Life.

Nové COOL pigmenty
Díky inovovaným recepturám a speciálním „cool“ pigmentům se nyní otevírají 
nové možnosti pro použití tmavých a trendových odstínů ze vzorníku Baumit 
Life. Na zateplení můžete použít všechny odstíny, včetně těch nejtmavších, 
které dříve nebylo možno použít. Již se nemusíte omezovat!

Baumit Life
Největší barevný vzorník obsahu-
jící 888 barevných odstínů urče-
ných pro vaši fasádu! Najdete ho 
také v elektronické podobě na 
www.baumitlife.com 

tiptip



tip

Služby jako v módním salonu – nechte se hýčkat!

Zateplení ušité na míru
Z široké palety technických řešení Baumit, určených pro zateplení vašeho 
domu, zvolíme to, které bude nejvíce odpovídat potřebám a parametrům 
stavby. Můžeme vybírat z širokého sortimentu zateplovacích systémů 
Baumit, ať s polystyrénovými či minerálními deskami, s různou povrchovou 
úpravou a barevností.

Pro povrchové úpravy si můžete vybrat ze standardních struktur, ale 
můžeme vám nabídnout i hladké povrchy nebo individuální a designové 
kreativní struktury. Obraťte se na naše technické a obchodní zástupce, aby 
vám ukázali vzorky.

Baumit Color 
Designer
S programem Baumit Color 
Designer, který najdete na 
našich webových stránkách 
www.baumitlife.com, se můžete
stát sami sobě designérem a na-
vrhnout si vlastní fasádu. Do foto-
grafie vašeho domu jednoduše roz-
vrhnete plochy a vyberete odstín. 
Výsledek vidíte hned před sebou. 

můžeme vám nabídnout i hladké povrchy nebo individuální a designové 
kreativní struktury. Obraťte se na naše technické a obchodní zástupce, aby 

grafie vašeho domu jednoduše roz-
vrhnete plochy a vyberete odstín. vrhnete plochy a vyberete odstín. 

tip
Výsledek vidíte hned před sebou. 
vrhnete plochy a vyberete odstín. 
Výsledek vidíte hned před sebou. 

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.

Objednávejte již nyní na www.baumit.cz v sekci podpora.



Výběr zateplení pro každou stavbu

Když stávající zateplení již nestačí
Naše představy o tepelném komfortu v interiéru a požadavky na 
energetickou úspornost staveb neustále rostou. Tloušťky izolantů 6 až 
10 cm, které byly ještě na přelomu tisíciletí považovány za komfortní, dnes 
již rozhodně nestačí.  Mnohý obyvatel rodinného či bytového domu, který 
se již přesvědčil o přínosu vnějšího zateplení, by si dnes rád pořídil ještě 
výkonnější a úspornější variantu zateplovacího systému s alespoň 14 až 
20 cm izolantu. Nad stávajícím zateplením se však jako první obvykle objeví 
„nerudovská“ otázka „Kam s ním?“ Demontovat starý systém z fasády 
a odvézt ho na skládku, nebo na něj jen jednoduše namontovat nějaký 
nový? Ne každé řešení však může být současně technicky bezpečné, 
ekonomicky výhodné a legislativně správné.

Pokud stavební průzkum a kontrolní testy stávajícího zateplení umožní jeho 
další využití, může posloužit jako podklad pro systém nový. Pomocí lepicích 
kotev Baumit StarTrack Duplex se na něj nalepí nová vrstva fasádního 
polystyrénu s navazující vyztuženou stěrkou a probarvenou omítkou, čímž 
se ušetří náklady na odstranění starého zateplení a poplatky za odvoz 
a likvidaci odpadu.tip

Zdvojené zateplení
Pro zdvojování zateplovacích 
systémů byly speciálně vyvinuty 
lepicí kotvy Baumit StarTrack 
Duplex. Při jejich využití zateplíte 
bez odstraňování starého za-
teplení. 

tip



Řešení pro náročné

Extra silný účinek
Pro zateplení fasád s vysokým tepelněizolačním účinkem doporučujeme použít 
systém Baumit Resolution. Díky inovativním izolačním deskám Baumit Resolution 
dosáhnete o více než 40 % lepších hodnot zateplení než u systémů se standardními 
bílými EPS deskami. Při řešení některých stavebních detailů, např. u ostění 
oken nebo na lodžiích, nelze použít dostatečně silnou vrstvu běžné izolace. Pro 
tyto případy je určen systém Baumit XS , který používá izolant s nejlepšími 
tepelněizolačními vlastnostmi současnosti. Pro tyto přednosti je tento systém 
používán i pro nejnáročnější zateplení pasivních a nízkoenergetických domů.

Vysoká odolnost
Proti krupobití, mechanickému namáhání i vandalismu je určen mimořádně odolný 
zateplovací systém Baumit Power. Je pevný a pružný zároveň a odolává tlaku až 
7× většímu než běžné zateplovací systémy.

Rozhodujícím komponentem tohoto systému je stěrka PowerFlex, která obsahuje 
speciální aramidová vlákna, jenž se používají například při výrobě neprůstřelných 
vest. Extrémně vysoká odolnost proti rázu a krupobití (až 70J) a absolutně žádná 
tvorba trhlinek při hodnotách namáhání, které se u zateplovacích systémů běžně 
ani nevyskytují (protažení až o 2 %), to jsou nejdůležitější vlastnosti stěrkové vrstvy 
Baumit PowerFlex. Zateplovací systém Baumit Power odolá všem extrémům.

Jak vybrat izolant
Při doporučeném součiniteli prostupu 
tepla stěny U=0,25 W/(m2.K), tzn. 
stejné tepelněizolační vlastnosti 
splní:

Minerální vlna kolmá 180 mm

Minerální vlna podélná 160 mm

Minerální vlna sendvič 160 mm

Baumit openTherm 160 mm

Polystyren bílý 160 mm

Twinner 
(Polystyren šedý + 
minerální vlna) 140 mm

Baumit open reflectair 140 mm

Polystyren šedý 140 mm

Baumit Resolution  90 mm

Baumit XS022 90 mm



Jak na opravy poškozených konstrukcí?

Opravy betonových konstrukcí
Fasády panelových domů, balkony, terasy, lodžie, schodiště, zábradlí 
bývají často narušené působením vlhkosti a mrazu, posypových solí nebo 
mechanickým poškozením. Pomocí ucelené řady výrobků Baumit Beto 
zajistíte veškeré možné opravy od drobných optických vad, přes opravy 
ulomených hran, po rozsáhlé sanace degradovaných konstrukcí.

Sklepy bez vlhkosti a solí
Pokud Vás trápí omšelé a vlhké sklepy použijte sanační omítkové systémy 
Baumit Sanova, které v sobě skrývají tradici a zkušenosti získané 
dlouholetou praxí.

Zajistíme pro vás:
Odběr vzorků zdiva 
z poškozených konstrukcí

Laboratorní rozbor vlhkosti 
a zasolení

Vyhodnocení laboratorního 
rozboru

Návrh sanačních opatření

Odborný dohled na stavbě

tip
1 poškozená místa
2 zkorodovaná výztuž
3 výztuž zbavená koroze
4 očištěný beton
5 ochrana proti korozi – Baumit BetoProtect
6 adhezní můstek – Baumit BetoHaft
7 vyrovnávací malta – Baumit BetoFill
8 jemná stěrka – Baumit BetoFinish

1

87
3

6
42

5



 I balkon patří k fasádě

Renovace balkonů, lodžií a teras
Během realizace zateplení domu je důležité zaměřit se i na konstrukce 
balkónů, lodžií a teras. Předejdete tak vzniku tepelných mostů a následnému 
výskytu plísní v interiéru. Baumit pro tyto konstrukce vyvinul systémové 
skladby, které používají výrobky produktové řady Baumacol. Najdete zde 
všechny výrobky, které jsou potřebné pro komplexní renovaci balkonů 
a provádění dlažeb.

Výrobky produktové řady Baumacol využijete i v interiérech při řešení 
obkladů a dlažeb v koupelnách, kuchyních, chodbách apod.

24 odstínů
Pro spárování a tmelení si vybe-
rete z široké palety barev tu pra-
vou k vaší dlažbě nebo obkladu.

Výhodou je, že ve stejném barev-
ném odstínu dostanete cemen-
tové spárovací hmoty i pružné 
silikonové tmely.

1 podkladní beton
2 základní nátěr

Baumit SuperGrund/Grund
3 lepicí malta

Baumit StarContact
4 tepelný izolant

Extrudovaný polystyren
5 spádová vrstva

Baumit Baumacol FlexBeton/FlexBeton Speed
6 dilatační páska

Baumit okrajová dilatační páska
7 okapní profil

Okapnice

8 samolepicí páska
Balkonová páska

9 hydroizolační bandáž
Hydroizolační páska

10 hydroizolační stěrka
Baumit Baumacol Protect

11 lepicí malta
Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni

12 pružný tmel
Baumit Baumacol Polyurethane

13 spárovací hmota
Baumit Baumacol PremiumFuge

1

8

7

3

6

4

2

2

5
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11

13

9

12

12



Pomůžeme vám uskutečnit vaše sny

Dopřejte si změnu
Když už se rozhodnete pro renovaci domu, 
můžete i svůj byt změnit k nepoznání. I ze 
staršího bytu můžete vytvořit zcela nový 
domov. Ve svém bytě se budete cítit lépe 
a zároveň ho i zhodnotíte. Investice do 
každého detailu se vyplatí.

Ať se kolem sebe podíváte kamkoli, všude 
můžete využít výrobky Baumit.

Sádrové omítky a stěrky
V sortimentu Baumitu najdete široký výběr 
sádrových omítek a stěrek pro interiér. 
Pro rychlou a efektivní úpravu ostění po 
výměně oken doporučujeme ruční sádrovou 
omítku Baumit UnoGold. Pro sjednocení 
povrchů nebo jako novou povrchovou úpravu 
na původní omítky nebo betony můžete 
použít Baumit Ratio Slim nebo Baumit 
FinoBello. Dopřejte si v celém bytě hladké 
a zdraví prospěšné omítky.



 

Obklady a dlažby
V kuchyni, koupelně, na chodbách a WC 
můžete využít kompletně celý systém Baumit 
Baumacol,

Flexibilní nebo speciální lepidla pro 
skleněné mozaiky a dlažbu, různé odstíny 
spárovacích hmot a tmelů, vyrovnávací 
hmoty a hydroizolace, to všechno najdete 
v sortimentu výrobků pro obklady a dlažby 
Baumit Baumacol.

Podlahy
Ať si vyberete dřevěnou podlahu, koberce či 
dlažbu, při pokládce nové podlahy využijete 
např. samonivelizační stěrku Baumit Nivello 
Quattro, která je pochozí již po 2-3 hodinách. 
Vytvoří vám dokonale rovný a hladký povrch 
pro uložení nové podlahy.



I starším fasádám umíme vdechnout (dát) 
nový život

Jednoduše, rychle a systémově
I fasáda, o kterou se pravidelně staráte, bude časem potřebovat 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 jednoduchého oživení vzhledu nátěrem fasádní barvou, přes 
lehkou obnovu zařasené fasády nebo fasády s lehkým poškozením až po 
kompletní obnovu silně poškozené fasády s množstvím trhlin, řas a jiných 
poruch. Obnova fasády s materiály Baumit dá vašemu domu na mnoho let 
opět novou tvář.

Příprava
Dříve než začnete s obnovou, zjistěte, jaký je stav vaší fasády. Povrch 
by měl být vyzrálý, pevný, suchý a bez prachu. Pískující části lze zpevnit 
penetračním nátěrem Baumit ReCompact, organické znečištění mechy 
a řasami je třeba odstranit sanačním nátěrem Baumit FungoFluid.



3 kroky k úspěchu
Pokud na fasádě nejsou žádné trhliny, řešení je jednoduché a na obnovu 
postačí nátěr fasádní barvou Baumit. Pokud jsou na fasádě trhliny, zjistěte 
jejich velikost – do šířky 0,5 mm použijte pod fasádní barvu základní nátěr 
vyztužený vlákny Baumit FillPrimer a po nanesení fasádní barvy Baumit 
bude fasáda opět jako nová. V případě větších trhlin nebo vážnějších 
poškození jsou k dispozici další dvě jednoduchá Baumit řešení pro minerální 
i zateplenou fasádu, s nimiž váš starý dům opět zazáří.

Baumit Life
Na světě jsou miliony barev. Do vzorníku Baumit Life jsme pro vás vybrali 
888 těch nejkrásnějších. Fasáda vašeho domu tak bude nejen originální 
a stylová, ale díky špičkové kvalitě materiálů Baumit i dlouhodobě krásná 
a čistá. Mnoho dalších let si budete užívat fasádu jako novou, bez starostí 
a dalších nákladů.

■ Jednoduše, rychle a systémově

■  Řešení podle stupně 
poškození fasády

■  Nejširší paleta odstínů 
Baumit Life



Služby pro zákazníky
Baumit Vám nabízí tyto bezplatné služby:

 poradenský servis při výběru zateplení

 provedení základních tepelně technických výpočtů

  kompletní dodávka stavebních systémů pro zateplení i pro 
balkóny a lodžie

 poradenství při provádění stavby

 školení realizačních firem zakončené certifikátem

 vizualizace barevného řešení fasády

 sanační analýzy vlhkého zdiva

  zprostředkování výběru projektanta, odborné certifikované 
realizační firmy, energetického poradce

Baumit
Servis
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