
Ověřené řešení pro cihelné zdivo

Produktová řada omítkových systémů Baumit představuje 

kompletní výrobní program strojově i ručně zpracovatelných 

sádrových, vápenocementových a vápenných omítek doplněný 

o tenkovrstvé štuky a stěrky. Omítkové systémy Baumit v kom-

binaci se systémem Porotherm nabízejí kompletní systémová 

řešení stěn a stropů, jejichž součástí jsou kvalitní a zkušenostmi 

prověřené výrobky. 

■ Systémové řešení pro každou stavbu

■ Paropropustnost sladěná s cihelným zdivem

■ Spolehlivost a dlouhodobá životnost

Doporučené omítkové systémy Baumit

na cihelné zdivo Porotherm



konstrukce stěny

konstrukce stěny

základní (stěrková) vrstva

základní (stěrková) vrstva

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

Ověřené řešení pro cihelné zdivo

VNĚJŠÍ omítkové systémy Baumit

Porotherm T Profi  Dryfi x

Porotherm T Profi 

Porotherm Profi  Dryfi x

Porotherm Profi 

U ploch s vyšším vlhkostním 

a teplotním namáháním (např. 

plochy v exponovaných podlažích 

vystavené silným klimatický m 

vlivům) je nutno opatřit základní 

vrstvou např. Baumit MultiFine 

s vloženou sklotextilní síťovinou 

Baumit StarTex nebo výrobkem 

Baumit MultiWhite.

U ploch s vyšším vlhkostním 

a teplotním namáháním (např. 

plochy v exponovaných podlažích 

vystavené silným klimatický m 

vlivům) je nutno opatřit základní 

vrstvou např. Baumit MultiFine 

s vloženou sklotextilní síťovinou 

Baumit StarTex nebo výrobkem 

Baumit MultiWhite.

Porotherm EKO+ 
Profi  Dryfi x

Porotherm EKO+ Profi 

Baumit 
Primo 2 / Primo 1

Baumit 
UniWhite

Baumit 
Primo L

Baumit 
MPA 35

Baumit 
Termo omítka

Baumit 
přednástřik

Baumit 
přednástřik

příprava podkladu

příprava podkladu

omítka

omítka

Porotherm 
(dříve P+D)

Baumit Termo 
omítka Extra

Baumit
MultiWhite

Baumit
MultiFine

Baumit
MultiWhite

Baumit
MultiFine

Baumit PremiumPrimer 
+ Baumit NanoporTop / SilikonTop

Zrnitost ≥ 2 mm.

Základní nátěr + Pastovitá omítka

Baumit MultiPrimer 
+ Baumit NanoporColor / StarColor / 

SilikonColor

Základní nátěr + Fasádní nátěr

Baumit UniPrimer 
+ Baumit SilikonTop / NanoporTop

Základní nátěr + Pastovitá omítka

Baumit MultiPrimer 
+ Baumit StarColor / 

NanoporColor / SilikonColor

Základní nátěr + Fasádní nátěr



konstrukce stěny

konečná povrchová úprava

konečná povrchová úprava

konečná povrchová úprava

Ověřené řešení pro cihelné zdivo

VNITŘNÍ omítkové systémy Baumit

Porotherm T Profi  Dryfi x

Porotherm T Profi 

Porotherm Profi  Dryfi x

Porotherm Profi 

Porotherm AKU Profi 

Porotherm AKU*

Paropropustný 

interiérový nátěr

Baumit 
Klima omítka S

Porotherm EKO+ 
Profi  Dryfi x

Porotherm EKO+ Profi 

Baumit 
Ratio Glatt L

Baumit 
Ratio Glatt

Baumit
UniWhite

Baumit 
Ratio 20

Baumit 
MPI 25 L

Baumit vyrovnávač

nasákavosti

podklad precizně 
navlhčit

podklad precizně 
navlhčit

(pro Baumit MPI 25 / 
Baumit UniWhite)

Baumit 
přednástřik

(pro Baumit MPI 25 L)

příprava podkladu

příprava podkladu

příprava podkladu

s
á
d

ro
vé

 o
m

ít
k
y

vá
p

e
n
n
é
 o

m
ít
k
y

vá
p

e
n
o
c
e
m

e
n
to

vé
 o

m
ít
k
y

omítka

omítka

omítka

Baumit 
Klima barva

Baumit 
Klima barva

Baumit 
MPI 25

Interiérový silikátový nátěr

Interiérový silikátový nátěr

*  Pro cihly AKU a AKU Profi  jsou z dů-

vodu vlivu omítek na vzduchovou ne-

průzvučnost stěn doporučeny omítky 

s  objemovou hmotností po zatvrdnutí 

cca 1350 kg/m3 u vápenocemento-

vých omítek a cca 900 kg/m3 u vápe-

nosádrových omítek. Blíže viz Podklad 

pro navrhování systému Porotherm 

15. vydání z 06/2017.

Porotherm 
(dříve P+D)



Ověřené řešení pro cihelné zdivo

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

tel.: +420 383 826 111

gsm: +420 727 326 111

www.wienerberger.cz

info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123

Obvodové zdivo Porotherm

Překlad Porotherm KP 7

Překlad KP Vario pro rolety a žaluzie

Baumit přednástřik 4 mm
cementový podhoz, příprava podkladu

pod vápenocementové omítky

Baumit Primo L
lehčená jádrová omítka, 

min. tloušťka 20 mm

Baumit MultiFine s vloženou
sklotextilní síťovinou Baumit StarTex
tloušťka cca 3–5 mm

Baumit PremiumPrimer
univerzální penetrační nátěr

pod pastovité omítky

Baumit NanoporTop
vysoce difuzně otevřená pastovitá omítka

se samočisticím efektem

Baumit, spol. s r.o.

Průmyslová 1841

250 01 Brandýs nad Labem

info@baumit.cz

www.baumit.cz

zákaznická linka: 800 100 540
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