
■  Intenzivní a krásné barvy pro suchou výstavbu

■  Vhodné pro sádrovláknité a cementovláknité desky

■  Rychlost, vysoká kvalita a bezpečnost

■  Spolehlivé řešení pro interiér i exteriér

Špičkové povrchové úpravy
pro suchou výstavbu!



Nejkrásnější barvy suché výstavby

Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou 
požadavky na komfort, rychlost a kvalitu. Desky fermacell skýtají 
široké uplatnění v suché výstavbě.

Povrchové úpravy Baumit nabízí při dodržení systémových zásad 
spolehlivé a dlouhodobé řešení, především však ozvláštní finální 
výsledek svými intenzivními a krásnými barvami.

Airless nanášení
U velkých ploch je vhodné využít strojní nanášení barev. V posledních letech 
se v praxi osvědčila airless zařízení, u kterých je materiál, určený k nanášení 
na podklad pomocí membránového nebo pístového čerpadla, přiveden do 
stříkací pistole pod vysokým tlakem.
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Sádrovláknitá 
deska je vhodná 
k aplikaci na vnitřní příčky, 
opláštění stropů a střešních 
šikmin.

   podporují příjemné klima domova 
   jednoduché a rychlé zpracování 
   extrémně stabilní a mimořádně zatižitelné 

OBYTNÉ PROSTORY (STANDARDNÍ RELATIVNÍ VLHKOST)

   Sádrovláknitá deska fermacell

   Základní nátěr: Baumit uzavírací základ
Základní nátěr provést barvou zředěnou 10 % čisté vody, 
technologická přestávka min. 12 hod. Krycí nátěr zředěný 
max. 5 % čisté vody.

   Finální nátěr: Baumit Klima barva
Před nanášením finální 
povrchové úpravy je nutné 
dodržet  technologickou 
přestávku min. 12 h.

PODHLEDY (PLOCHY ZATÍŽENÉ POUZE VZDUŠNOU VLHKOSTÍ)

   Sádrovláknitá deska fermacell

   Základní nátěr: Baumit MultiPrimer
Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru 
Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné 
povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.

   Finální nátěr: Baumit StarColor, 
popř. Baumit PuraColor
Pro zajištění dostatečného 
krytí doporučujeme 
minimálně 2–3 nátěry.

Sádrovláknité desky fermacell 



Spolehlivost a krása i v těžkých podmínkách

Cementovláknité 
desky pro použití 
v prostorách, jejichž 
stěny jsou vystaveny trvalému 
zatížení vodou.

   koupelny, bazény, wellness
   fasády, sokly, venkovní podhledy 
   odolné proti vlhkosti, plísním a chemickým látkám 

BAZÉNY, WELLNESS, ZIMNÍ ZAHRADY (ZVÝŠENÁ RELATIVNÍ VLHKOST)

   Cementovláknitá deska fermacell Powerpanel H
2
O

   Základní nátěr: Baumit MultiPrimer
Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru 
Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné 
povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.

   Finální nátěr: Baumit StarColor, 
popř. Baumit PuraColor

   Pro zajištění dostatečného 
krytí doporučujeme 
minimálně 2–3 nátěry. 

FASÁDA – BAREVNÝ NÁTĚR

   Cementovláknitá deska fermacell Powerpanel H
2
O

   Základní nátěr: Baumit MultiPrimer
   Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru 

Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné 
povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.

   Finální nátěr: Baumit StarColor, 
popř. Baumit NanoporColor

   Pro zajištění dostatečného 
krytí doporučujeme 
minimálně 2–3 nátěry.

FASÁDA – TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

   Cementovláknitá deska fermacell Powerpanel H
2
O 

   Stěrka: Baumit StarContact
   Výztužná vrstva: Baumit StarTex
   Podkladní nátěr: Baumit PremiumPrimer
   Finální omítka: všechny typy 

pastovitých fasádních omítek 
Baumit např. 
samočisticí omítku 
s fotokatalyzátorem 
Baumit NanoporTop 
pro dlouhodobě krásnou 
fasádu.

fermacell Powerpanel H2O
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Rozhodujte o vzhledu fasády
na základě fyzických vzorků!

Baumit Vzorky

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz

Vydání: 04/2018

Váš Baumit poradce:

Snadné řešení ve třech krocích:

Využijte chytrou aplikaci Baumit Vzorky. Ta umožní objednání a zaslání 
vybraných vzorků až k Vám domů. Objednávat můžete fasádní barvy, fasádní 
probarvené omítky a fasádní mozaikové omítky.

Vyberte Objednejte Rozhodněte


