
Pro krásné 
 a zdravé bydlení

■  Příjemné klima v každou roční dobu

■  Úspora nákladů energie na celý život

■  Systémové řešení pro každou stavbu

Baumit 
Zateplovací systémy



Užijte si vyšší kvalitu života
Pohoda a zdravé vnitřní prostředí, to jsou kvality, které dělají domov domovem. Nejdůležitější způsob, 

jak vytvořit příjemné prostředí, je zvolit správnou tepelnou izolaci. Ta zajistí tu správnou pokojovou 

teplotu každý den v roce.

BENEFITY 

Vytápění představuje 75 % veškerých výdajů domácnosti 
na energie. Proto má smysl izolovat váš dům, a tím snížit výdaje 
na vytápění. Izolace vnějších stěn je zdaleka nejjednodušší 
a nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout. Tím, že se budova 
doslova zabalí do izolační vrstvy, se radikálně sníží tepelné ztráty 
a zlepší se vnitřní podmínky.

Zateplení je navíc prospěšné i pro životní prostředí!



Zateplovací 
systémy 
Baumit

Co v zimě hřeje 
a v létě chladí?

KOMPONENTY 

Vysoce kvalitní tepelné izolanty přilnou s lepidly Baumit 
k podkladu na celá desetiletí. Pro dosažení tohoto cíle je klíčové 
zvolit s izolačním materiálem a podkladem výborně sladěné 
lepidlo a stěrkovou hmotu. Nabízíme vám to správné řešení 
splňující požadavky i těch nejnáročnějších projektantů. Součástí 
systému je i široká škála příslušenství doplňující váš vnější 
tepelněizolační kompozitní systém (ETICS).

SYSTÉMY 

Zajistit, aby v průběhu celého roku bylo v interiéru stále příjemné 
klima, je dnes snazší než kdy dřív. Nejdůležitější je zvolit 
správnou tepelnou izolaci, která zvýší tepelný odpor obvodové 
konstrukce a zajistí tak uvnitř opravdovou pohodu. Pro tyto účely 
jsme připravili řadu systémů umožňující zateplení jednotlivých 
rodinných domů i pro obnovu fasád výškových budov. Všechny 
systémové součásti jsou navrženy tak, aby se vzájemně 
doplňovaly a poskytovaly tak trvalou jistotu a bezpečnost 
prováděcím fi rmám, investorům i uživatelům.

1 Příjemná vnitřní teplota po celý rok

2 Trvalé snížení nákladů na vytápění

3 Ochrana stěn před poruchami a vlivy počasí

4 Omezení tepelných mostů

5 Snížení emisí CO2

6 Šetrné bydlení a přístup k životnímu prostředí

7 Volnost v designu a tvořivosti při návrhu fasád

8 Systémová řešení pro každou stavbu

9 Dlouhodobá životnost a trvanlivost

9 dobrých důvodů, 
proč si vybrat 
zateplovací systémy Baumit:



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 exteriéru.

  Zcela bez tepelných mostů              
  Prodyšný zateplovací systém
  Na vlhké i mírně zasolené zdivo  

Zkracuje dobu vysýchání u novostaveb:
■  Z cihelného zdiva až o 50 %
■  Z pórobetonu až o 58 %
■  Z betonu až o 62 %

Jak to funguje
Stejně jako teplota je i relativní vlhkost důležitým činitelem, který 
ovlivňuje pohodu ve vnitřním prostředí. Pokud je v interiéru teplota 
okolo 19 až 22 °C, relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat 
v rozmezí 40 až 60 %. Je tedy potřeba, aby bylo na domácnost a den 
odvedeno přibližně 10 l vodní páry do vnějšího prostoru. Systém 
Baumit open, jehož difuzní odpor je stejný jako cihelné zdivo, zajistí 
příjemné vnitřní klima.

Fasádní desky Baumit open jsou z 99 % tvořeny vzduchem. 
Celosvětově je na výrobu expandovaného polystyrenu využito 
pouze 0,1 procenta globální spotřeby ropy. Kromě toho 
představuje výroba polystyrenu velmi inteligentní způsob 

využití ropy, jelikož z hlediska udržitelnosti je mnohem lepší investovat do 
tepelné izolace než nenahraditelně spalovat fosilní paliva při vytápění.

V jednoduchosti je síla
Jedinečná prodyšnost, snadná zpracovatelnost a cenová výhodnost 
jsou vlastní všem skladbám systémů Baumit open. Pro usnadnění 
a zjednodušení výběru jsou všechny varianty děrovaných 
tepelněizolačních desek součástí jednoho systému s názvem Baumit 
open.

SYSTÉM

Baumit open
ZATEPLENÍ, KTERÉ DÝCHÁ



3   Baumit openContact 
Vysoce paropropustná lepicí a stěrková 
hmota

5   Baumit openReflect
Šedé, difuzně otevřené fasádní desky 
z EPS

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

1  Baumit NanoporTop
Samočisticí tenkovrstvá omítka

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr

6   Baumit StarTrack
Jedinečné lepicí kotvy pro prvotřídní 
zateplení

4   Baumit openTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

Jedinečná kombinace 
funkčnosti a dlouhotrvající 
krásy
Systém Baumit open se skládá z jedinečných systémových komponent, 
které umožní vaší budově nejen správně fungovat, ale i po mnoho 
let dobře vypadat. Baumit open v sobě kombinuje tu nejlepší kotvicí 
technologii, propustnost vodní páry, vysoce účinnou tepelnou izolaci 
a inovativní omítku s nanotechnologií. Pomáhá tak vytvářet budovy, 
které vydrží po celá desetiletí.

Výhody
■  Dýchá a skvěle propouští vlhkost
■  Zabraňuje kondenzaci vodní páry
■  Zajišťuje pohodlné vnitřní klima pro bydlení
■   Zkracuje čas nutný ke stavbě, protože umožňuje rychlejší 

vysychání konstrukce
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POPIS SYSTÉMU

SYSTÉMOVÉ KOMPONENdinečná kombinace



KLASICKÉ ŘEŠENÍ 

   Špičkové tepelněizolační vlastnosti
   Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
   Dokonalé zateplení bez hmoždinek

Zateplení bez kompromisu
Vsaďte na jistotu. Se zateplovacím systémem Baumit Star budete 
investovat do bezstarostné budoucnosti. Tento zateplovací systém 
v sobě spojuje odbornou kompetenci a veškeré naše zkušenosti 
za celé období vývoje zateplovacích systémů. Harmonické spojení 
příjemného vnitřního mikroklimatu a bezpečnosti zvyšuje kvalitu 
života v obytných i kancelářských budovách.

Pro novostavby a rekonstrukce
Baumit Star znamená spojení dokonalého zateplení, elegance 
a atraktivity obálky budovy. Baumit StarContact je vysoce ušlechtilá 
lepicí a stěrková hmota, jejíž vlastnosti několikanásobně přesahují 
zákonné normy a předpisy. Garantuje dlouhodobě funkční spolehlivý 
spoj mezi konstrukcí objektu a fasádou, a to při jakýchkoli teplotních 
výkyvech a povětrnostních podmínkách.

SYSTÉM

Baumit Star EPS

Bez tepelných mostů
Hmoždinky na fasádě plní úlohu mechanického kotvení. 
Při povrchové i zapuštěné montáži ale představují riziko bodových 
tepelných mostů, které se za nepříznivých klimatických podmínek 
může projevit prokreslováním, tedy tzv. hydrotermickým jevem. 
I když tento jev nemá vliv na funkčnost a trvanlivost zhotoveného 
zateplení, lze se mu při použití systému Star zcela vyhnout.

Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou unikátním řešením pro 
zateplovací systém Baumit Star. Na rozdíl od klasického způsobu 
kotvení, kdy hmoždinky prostupují tepelněizolačními fasádními 
deskami, se lepicí kotvy Baumit StarTrack osazují přímo na nosný 
podklad. Pokud je ale podklad z nových keramických nebo 
vápenopískových tvárnic, je možné hmoždinky a kotvy zcela vypustit 
a fasádní izolační desky Baumit StarTherm lepit bez dodatečného 
kotvení až do výšky objektu 8 m. Podle rovinnosti podkladu lze zvolit 
metodu celoplošného lepení nebo pomocí obvodového rámečku 
a tří středových terčů. Na fasádě potom nevznikají žádné tepelné 
mosty a nedochází k prokreslování hmoždinek.



SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

5     Baumit StarTherm
Šedé objemově stabilizované desky 
z EPS

1  Baumit StarTop
Prémiová fasádní omítka s drypor 
efektem

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr

3    Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

6   Baumit StarTrack
Jedinečné lepicí kotvy pro prvotřídní 
zateplení

Výhody:
■  Bez bodových tepelných mostů
■  Výborná fl exibilita a mechanická odolnost
■  Extrémní odolnost vůči počasí
■  Jednoduché zpracování
■  Bezpečnost zaručená po generace
■  30 let zkušeností
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POPIS SYSTÉMU

Vysoká jakost
Baumit PremiumPrimer lze použít jako základní nátěr na všechny 
minerální podklady k vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti 
následně nanášených povrchových vrstev.

Skvělá volba izolantu
Šedostříbrné izolační desky Baumit StarTherm, které jsou vyrobeny 
z expandovaného polystyrenu, mají dobrou paropropustnost a skvělé 
tepelněizolační vlastnosti.

SYSTÉMOVÉ KOMPONENsoká jakost



VŠESTRANNÝ SYSTÉM

  Přírodní minerální izolace           
  Vysoce paropropustný
  Nehořlavý

Domov by měl poskytovat pohodlí a dobrou kvalitu života. 
Klíčovými prvky příjemného vnitřního prostředí jsou teplota 
a vlhkost vzduchu – faktory pozitivně ovlivněné systémem 
Baumit Star Mineral. 

Baumit Star Mineral je osvědčený minerální vnější 
tepelněizolační kompozitní systém vhodný pro všechny 
typy budov. Minerální desky z kamenné vlny sloužící jako 
tepelněizolační vrstva jsou opatřeny minerální stěrkovou hmotou 
(výztužná vrstva), která se skládá z vyrovnávací vrstvy, stěrkové 
vrstvy a sklotextilní síťoviny. Na závěr se aplikuje fasádní omítka 
odolná povětrnostním vlivům. 

Minerální zateplovací systém
Minerální fasádní desky neobsahují žádné hořlavé složky, a pro-
to jsou vhodné na stavby s požadavkem třídy reakce na oheň 
A2-s1, d0. Desky jsou vyrobeny z vláken minerální vlny, které jsou 
navzájem pojeny pryskyřicí.

Systém vyniká svými výbornými protizvukovými a protipožárními 
vlastnostmi, a zároveň je vysoce propustný pro vodní páru. To výraz-
ně zlepšuje vnitřní klima.

Všestrannost použití
Baumit Star Mineral může být aplikován na všechny nosné podklady. 
Je vhodný jako dodatečné zateplení nebo jako zateplení novostaveb 
pro samostatně stojící i řadové rodinné domy, ale i pro průmyslovou 
výstavbu.

SYSTÉM

Baumit Star Mineral



SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

5    Baumit minerální fasádní desky
Minerální desky s podélným nebo kolmým 
vláknem

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr 

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

6 Baumit S
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím 
trnem

Vysoce účinný systém
Tepelná izolace a s ní spojená úspora energie významně přispívá 
k ochraně životního prostředí. Při správném použití se ušetří 
mnohem více C02 a dalších skleníkových plynů než se generuje 
při výrobě izolačních materiálů. V použitých materiálech ale existují 
rozdíly. Hlavní výhodou je, že minerální suroviny jsou k dispozici 
v neomezeném množství.

Výhody:
■  Vhodné pro všechny typy nosných stěn              
■  Bez omezení typu budov              
■  Nehořlavý              
■  Vynikající fyzikální vlastnosti              
■  Vynikající propustnost pro vodní páru 

POPIS SYSTÉMU
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1  Baumit StarTop
Prémiová fasádní omítka s drypor 
efektem

3    Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

SYSTÉMOVÉ KOMPONENsoce účinný systém



  Až o 40 % lepší izolační schopnosti
  Řešení zvláštních stavebních požadavků
  Více podlahové plochy

Tepelněizolační desky Resolution v tloušťce 100 mm mají v podstatě 
stejný součinitel prostupu tepla jako běžné fasádní tepelněizolační 
desky výrobní řady EPS-F v tloušťce 180 mm. To znamená, že lze 
ušetřit více jak třetinu tloušťky izolace.

VÍCE ŽIVOTNÍHO PROSTORU

SYSTÉM

Baumit Star Resolution

1*  Fasádní desky Resolution:
0,022 W/mK, 8 cm

2*  Běžný fasádní polystyren:
0,040 W/mK, 12 cm

Univerzální
Zateplovací systém Baumit Star Resolution lze s výhodou použít 
zejména tam, kde jsou komplikované architektonické detaily a kde 
není dostatek prostoru (lodžie, balkony, vikýře atd.). Ušetřete fi nance 
a získejte výbornou izolační schopnost. Desky Resolution mají navíc 
velmi dobrou požární odolnost třídy B.

Štíhlý systém na silná řešení
Technická souhra a spolupůsobení fasádních desek Resolution 
s dalšími osvědčenými materiály Baumit byla ověřena nejen sérií 
rozsáhlých zkoušek dle ETAG 004, ale i vlastními dlouhodobými 
testy v laboratořích a na reálných stavbách. Výhodu štíhlého 
zateplovacího systému při zachování stejného tepelněizolačního 
výkonu lze využít pro získání větší užitné podlahové plochy. 

Příklad 
130 m2

užitné plochy.

S fasádními deskami 
Resolution získáte 
více užitné plochy.

+ 8 m2

Příklad
134 m2

užitné plochy.

+ 4 m2

Desky 
Resolution

Desky 
StarTherm

8 cm 10 cm 12 cm

Desky 
EPS-F

1*

2*



SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

5   Fasádní desky Resolution
Fasádní desky z tuhé fenolické pěny 
oboustranně kašírované šedým EPS

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr 

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

6   Baumit S
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím 
trnem

Oplechování beze změn
i po zateplení!
Prodlužovat střechu, aby se dodržel přesah i po zateplení systémem 
ETICS, je fi nančně náročný proces. Systém Baumit Star Resolution je 
dostatečně tenký na to, aby nebylo potřeba prodlužovat okapy, a proto 
šetří peníze.

Inovativní materiál
Uzavřená buněčná struktura izolačních desek Resolution, které jsou 
vyrobené z tvrdé fenolické pěny a z obou stran kašírované šedým 
polystyrenem, nabízí vynikající tepelněizolační vlastnosti s minimální 
tloušťkou. Výrobní surovinou je rezolová pryskyřice, jeden z nejstarších 
a nejvíce známých plastů, který zaručuje dlouhověkost izolace. Výrobní 
předpisy a pokyny zajišťují vysokou kvalitu produkce. Fenolické desky 
jsou bez obsahu chloridů a chlor-fl uorovaných uhlovodíků.

Výhody
■  Nejnižší hodnota lambdy (0,022 W/mK)
■  Až o 40 % lepší izolační vlastnosti
■  Tenká izolace pro extra tenká řešení
■  Dobrá požární odolnost třídy B

POPIS SYSTÉMU
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1  Baumit StarTop
Prémiová fasádní omítka s drypor 
efektem

3    Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností



SYSTÉM

Baumit Star Twinner

  Jednolitá fasáda bez požárních pásů
  Spojení izolantů prověřených praxí
  Špičkové izolační vlastnosti

Unikátní zateplovací systém Baumit Star Twinner v sobě spojuje 
nejlepší vlastnosti klasických tepelných izolantů – snadnou 
zpracovatelnost polystyrenu a požární bezpečnost minerální vaty. 

Fasádní desky TWINNER
Parametr součinitele tepelné vodivosti dosahuje velmi příznivých 
hodnot lambda 0,033 až 0,034 W/mK. Fasádu je navíc možné 
provádět bez požárních dělicích pásů nad okny a v soklové části. 
Umožňuje tak vytvoření homogenní, jednolité fasády, která má 
v celé své ploše stejné difúzní i mechanické vlastnosti. V kombinaci 
se silikátovou omítkou Baumit SilikatTop nebude docházet 
k nadměrnému znečištění fasády.

POPIS SYSTÉMU
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3   Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

1   Baumit SilikatTop
Minerální paropropustná omítka

5    Fasádní desky TWINNER
  Sendvičové fasádní desky 

s jádrem z šedého EPS

2     Baumit UniPrimer
 Základní nátěr

6   Hmoždinky*
*dle projektové dokumentace

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTYZATEPLENÍ NOVÉ GENERACE



SYSTÉM

Baumit Power
NEJLEPŠÍ ODOLNOST PROTI RÁZU

  Extrémní odolnost
  Vysoká fl exibilita
  Bezcementová stěrka

Případů extrémního počasí v minulých letech dramaticky přibylo. 
Nelze se proto zabývat pouze výběrem tepelného izolantu, ale 
i kvalitní stěrky a fi nální omítky, které zajistí odolnost povrchové 
vrstvy proti krupobití a mechanickému namáhání. 

Tvrdý, ale zároveň elastický
Tento štít funguje jen v případě, že je tvrdý a zároveň elastický. 
V tom se skrývá tajemství systému Baumit Power. Navíc je 
extrémně rezistentní proti mechanickému poškození, pevný 
a pružný zároveň. Odolá tlaku až 70 joulů, což je 7x více než 
u běžných zateplovacích systémů. Ani rozmary počasí, ani dětské 
hry v blízkosti vaší fasády nepředstavují pro Baumit Power žádný 
problém.

3   Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

2     Baumit PowerFlex
Disperzní stěrka s aramidovými 
vlákny

1   Baumit SilikonTop
Prvotřídní silikonová omítka

5    Baumit EPS-F
  Bílé objemově stabilizované fasádní desky 

z EPS
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POPIS SYSTÉMU

6   Hmoždinky*
*dle projektové dokumentace

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTYSYSTÉMOVÉ KOMPONENTY



3   Baumit ProContact
Paropropustná lepicí a stěrková hmota

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

1   Baumit GranoporTop
Disperzní omítka

2     Baumit UniPrimer
Základní nátěr

  Vynikající poměr cena/výkon              
  Rychlé a snadné zpracování              
  Všechny možné barvy

Systém Baumit Pro EPS spojuje dobré tepelněizolační vlastnosti 
s nejlepším vzájemným poměrem cena/výkon. Nabízí vyzkoušenou 
a spolehlivou kvalitu, ať na novostavbách, či na rekonstruovaných 
budovách. Zateplovací systém Baumit Pro EPS je ekonomicky 
optimálním řešením ochrany pláště budovy z hlediska nákladů.

Nepřekonatelný z ekonomického hlediska
Když se při stavbě vícegeneračního domu nebo větší budovy 
rozhodnete pro systém Baumit Pro EPS, nemůžete udělat 
chybu. Rychlé zpracování vám ušetří čas rovnou dvojnásobně: 
na odpracovaných hodinách i na celkovém čase na výstavbu. 
Velká jednoduchost zpracování lepicí a stěrkové hmoty i samotné 
zpracování omítky Baumit GranoporTop představuje tu nejlepší 
kombinaci poměru cena/výkon.

5    Baumit EPS-F
  Bílé objemově stabilizované desky

 z EPS

SYSTÉM

Baumit Pro EPS

6   Baumit S
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím 
trnem
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STVOŘEN PRO OCHRANU BUDOV

Vysoce paropropustný
Protipožární řešení
Skvělý poměr výkon/cena

Držte se svých standardů
Systém Baumit Pro Mineral je ekonomicky optimální a dlouhodobě 
osvědčené řešení ochrany pláště budovy splňující požadavky 
evropských přepisů a norem a je držitelem Kvalitativní třídy A 
Cechu pro zateplování budov.

Využijte vysoké pružnosti omítky Baumit SilikonTop a difuzní 
otevřenosti stěrky Baumit ProContact a společně s minerálními 
fasádními deskami dodejte své fasádě neobyčejnou 
paropropustnost. Zároveň získáte výjimečnou ochranu a požární 
odolnost konstrukce.

SYSTÉM

Baumit Pro Mineral

6   Baumit S
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím 
trnem

POPIS SYSTÉMU
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1   Baumit SilikonTop
Prvotřídní silikonová omítka

2     Baumit UniPrimer
Základní nátěr

3   Baumit ProContact
Paropropustná lepicí a stěrková hmota

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

5    Baumit minerální fasádní desky
Minerální desky s podélným nebo kolmým 
vláknem

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTYSYSTÉMOVÉ KOMPONENTY



  Vynikající tepelněizolační vlastnosti
  Široká škála materiálů a povrchů
  Individuální vzhled fasády

Baumit Kera je zajímavá varianta zateplení, jehož povrchovou úpravu 
tvoří např. keramické pásky Klinker nebo keramické obklady Agrob 
Buchtal, Chroma, NATUR KERAMIK či další varianty. 

Keramické obklady jsou lepeny pomocí fl exibilní lepicí malty Baumit 
Baumacol FlexTop. 

Tento zateplovací systém je certifi kovaný a předpokládá použití 
fasádního polystyrenu nebo minerálních desek s kolmým vláknem, 
lepených lepicí stěrkou Baumit StarContact. Tento typ povrchové 
úpravy je vhodný pro trvanlivé řešení povrchu nebo pro zvýraznění 
některých částí domu.

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Baumit Ceramic

POPIS SYSTÉMU
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4   Baumit KeraTex
Sklotextilní síťovina pro výztužnou vrstvu

2     Baumit Baumacol FlexTop
 Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

5    Baumit EPS-F
  Bílé objemově stabilizované fasádní desky 

z EPS

1   Baumit Baumacol 
PremiumFuge
Pružná spárovací hmota

3   Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

6   Hmoždinka STR U 2G
Talířová hmoždinka s ocelovým 
šroubovacím trnem

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTYZATEPLENÍ S KERAMICKÝM OBKLADEM



VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

Vhodné do oblasti soklu 
Dekorativní vzhled
I jednobarevné odstíny

Nejvíce namáhaná část zateplovacího systému je právě oblast 
soklu. Zvýšená vlhkost způsobená zejména odstřikující vodou 
a v některých případech také neodklizeným sněhem dokáže 
fasádu dlouhodobě namáhat a ohrozit její funkčnost. Proto 
přicházíme se systémovou skladbou, která v této oblasti řeší 
zamezení průsaků vlhkosti do systému ETICS. 

Hlavní přednost doporučené skladby je extrudovaný polystyren 
Austrotherm XPS TOP P GK se strukturovaným povrchem a trvale 
neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí, který je určený 
zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn. 
Jeho nízká nasákavost by mezi ostatními izolanty marně hledala 
konkurenci. Další předností jsou jeho zlepšené tepelněizolační 
vlastnosti, zvláště u tlouštěk do 10 cm.

Použitím pestrobarevné omítky Baumit MosaikTop zvýšíte 
mechanickou odolnost povrchu. Je odolná proti vodě a zároveň 
paropropustná. 

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Oblast soklu

3   Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

2     Baumit UniPrimer
 Základní nátěr

7     Baumit SanovaProtect
 Cementem pojená těsnicí malta

6     Baumit BituFix 2K
 Dvousložkové živičné 
bezrozpouštědlové lepidlo 

1   Baumit MosaikTop
Omítka s barevnými kamínky

5    Austrotherm XPS TOP P GK
  Extrudovaný polystyren se strukturovaným 

povrchem

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY
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ZAHŘEJE DVAKRÁT VÍCE

  Vysoká úspora energie
  Zlepšení tepelné pohody v interiéru
  Spolehlivé a trvanlivé řešení

V době neustále rostoucích cen energií a zvyšujících se požadavků na 
ochranu životního prostředí se již téměř žádná stavba neobejde bez 
zateplení fasády. Zatímco v pionýrských dobách minulého století se 
zateplovalo s izolanty tloušťky 5–8 cm, požadavkům dnešní doby stěží 
vyhoví systémy s izolanty silnými „pouze“ 12 cm. 

Lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex byly vyvinuty speciálně 
pro zdvojování zateplovacích systémů. Přes starý zateplovací systém 
jsou podobně jako hmoždinky ukotveny v nosném podkladu (zdivo, 
beton) a stejně jako u jiných lepicích kotev Baumit StarTrack se 
jejich hlavy opatří bezprostředně před montáží nového zateplovacího 
systému vysoce kvalitním lepidlem. Následně se při respektování 
zásady „čerstvé k čerstvému“ přilepí nové tepelněizolační desky 
s lepidlem ve formě obvodového rámečku a tří středových bodů.

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Zateplení na zateplení

POPIS SYSTÉMU
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3   Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota s vysokou 
přídržností

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

5    Baumit StarTrack Duplex
Lepicí kotva pro dodatečné zateplení

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr 

1  Baumit NanoporTop
Samočisticí tenkovrstvá omítka

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY



ŘEŠENÍ PRO DŘEVOSTAVBY

Pro všechny druhy dřevěných podkladů
Výborné fyzikální vlastnosti
Široký výběr izolačních materiálů

Zateplovací systém Baumit Wood lze výhodně použít při řešení 
zateplení dřevostaveb. Ať už je podkladem aglomerované dřevo, 
dřevoštěpkové nebo dřevotřískové desky, s cementovou lepicí 
hmotou Baumit SupraFix lze standardním způsobem provést 
montáž nejrůznějších typů izolantů. Tepelněizolační desky se 
následně kotví hmoždinkami s ocelovým vrutem STR H.

Alternativou k tepelněizolačním deskám z minerální vlny 
s podélným nebo kolmým vláknem jsou desky z EPS-F ať už v bílé 
nebo šedé variantě. U této volby je ale potřeba zajistit, aby dřevěná 
konstrukce stavby měla dostatečnou difuzní odolnost.

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Baumit Wood

5    Baumit minerální fasádní desky
Minerální desky s podélným nebo kolmým 
vláknem

4   Baumit StarTex
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

6 STR H
Šroubovací hmoždinky

2   Baumit PremiumPrimer
Prémiový základní nátěr 

3    Baumit StarContact
Stěrková hmota s vysokou přídržností

7    Baumit SupraFix
Lepicí hmota pro lepení fasádních 
desek na nestandardní podklady

1  Baumit StarTop
Prémiová fasádní omítka s drypor 
efektem

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

Objevte některý z dvanácti jedinečných odstínů bílé a nechte svou 

fasádu zazářit až do vzdálené budoucnosti.

Některé věci jsou spolehlivě nadčasové, jako třeba bílá v architektuře. 

Není však bílá jako bílá. Stejně jako ostatní barvy, má i bílá své jemné 

a rafinované odstíny, z nichž každý dá vyniknout jinému tvarosloví budovy, 

dovolí jí splynout s okolím, anebo naopak jí umožní z něj vystoupit. 

Nechte se inspirovat! 

Baumit Shades of White 

  12 jedinečných odstínů bílé

  Doveďte svou fasádu k dokonalosti

  Spojení jednoduchosti a stylu 
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