
Více životního 
prostoru

■ Jedinečné tepelněizolační vlastnosti

■ Maximální úspora podlahové plochy

■ Minimální tloušťka obvodové konstrukce

Baumit Resolution
Zateplovací systém



Baumit
Resolution

Extra štíhlá tepelná izolace
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Méně znamená více – systém Baumit Resolution

Dovolte, abychom Vám představili nový vysoce výkonný tepelněizolační 
systém Baumit Resolution. Inovativní fasádní tepelněizolační desky 
Resolution dosahují součinitele tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK. Hodnota 
součinitele prostupu tepla pro tloušťku izolace 100 mm je v podstatě stejná 
jako pro 180 mm běžných fasádních tepelněizolačních desek výrobní řady 
EPS-F. 

Inovativní surovina
Fasádní tepelněizolační desky Resolution mají jádro z fenolické pěny a jsou 
oboustranně kašírované šedým polystyrenem (EPS) umožňujícím snadnější 
opracování. Uzavřená buněčná struktura tohoto materiálu zajišťuje 
mimořádné tepelněizolační vlastnosti celého systému Baumit Resolution.
Stejný tepelněizolační odpor při téměř poloviční tloušťce izolační desky! 
Tím se tento systém stává šampionem mezi zateplovacími systémy. Nový, 
extra štíhlý systém s tepelněizolačními deskami Resolution má výjimečně 
dlouhou životnost, a proto je investicí na celý život.

zateplovací systém
Baumit Resolution
štíhlý, inovativní, prvotřídní!
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Izolační materiál budoucnosti – z tradičních surovin

Snížení tloušťky stavebních materiálů je při současném zvětšení užitné podlahové plochy důvodem 
k radosti pro každého investora.

Rezolová pryskyřice je nejstarším plastem na světě. Speciální mikrobuněčná struktura zaručuje 
vynikající tepelněizolační vlastnosti, které přinášejí řešení pro komplikované stavební detaily a složité 
architektonické dispozice.

Šedé polystyrenové desky 
Baumit StarTherm

150 mm

Bílý Baumit EPS-F

180 mm

Minerální fasádní desky

180 mm

Fasádní desky 
Resolution

100 mm



Baumit
Resolution

Větší užitná plocha – komfortnější život
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1*  systém Resolution společnosti Baumit: 0,022 W/mK, 6 cm

2*  běžný ETICS na polystyrenové bázi: 0,040 W/mK, 10 cm

  Rekonstrukce

  Novostavby

  Pro stavby až 15 m 
vysoké*

  Vnější stěny

  Strop sklepů

  Vikýře

  Do proluk a pro stavby 
na hranici pozemku

  Pasivní domy

  Lodžie a balkony

  Ostění oken a dveří

* Vyplývá z obecných požadavků 
požární bezpečnosti staveb.

1* 

2* 

Více životního prostoru

Příklad 
130 m2 užitné plochy

Větší užitná plocha 
s fasádními izolačními 
deskami Resolution

+ 8 m2

Příklad 
134 m2 užitné plochy

+ 4 m2

Extrémně vysoká izolační schopnost a z ní vyplývající malá tloušťka materiálu 
dovoluje zvětšení užitných podlahových ploch. Toho dosud kvůli materiálům 
nedostatečných parametrů nebylo možné dosáhnout.
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Systémová skladba

1. Zdivo

2. Baumit StarContact

3. Fasádní desky Resolution

4.  Baumit StarContact a Baumit StarTex

5. Baumit PremiumPrimer

6. Baumit NanoporTop

Systémová tepelná izolace

Kvalita, která se vyplatí. Všechny součásti extra štíhlého zateplovacího systému Baumit Resolution jsou 
vzájemně sladěny a tvoří funkční celek. Trvanlivost a špičkový tepelný výkon jsou zaručeny na mnoho let 
dopředu.



Baumit
Resolution

Vysoký izolační výkon celého systému
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Štíhlý systém pro silná řešení

Inovativní fasádní tepelněizolační desky Resolution zaručují spolu s  lepicí a armovací hmotou Baumit 
StarContact, sklotextilní síťovinou Baumit StarTex, základním nátěrem Baumit PremiumPrimer 
a  samočisticí  omítkou Baumit NanoporTop výstavbu štíhlých fasád s  nepřekonatelnými přednostmi. 
Proto je systém Baumit Resolution optimálním řešením všude tam, kde je málo místa, zvláště u lodžií, 
špalet, proluk a na hranici pozemků!

■ Jedinečné tepelněizolační vlastnosti
■ Maximální úspora podlahové plochy
■ Minimální tloušťka obvodové konstrukce
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Lepicí 
a stěrková hmota

Izolant

Hmoždinky

Výztuž

Základní nátěr

Povrchová 
úprava

Baumit NanoporTop
 Baumit SilikonTop 
Baumit SilikatTop
Baumit GranoporTop
Baumit StyleTop 
Baumit CreativTop
Baumit MosaikTop

Baumit StarContact
Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování 
fasádních izolačních desek.

 Vynikající přilnavost
 Odolná proti povětrnostním vlivům
 Prodyšná

Fasádní desky Resolution
Fasádní tepelněizolační desky z fenolické pěny podle EN 13166 s nejlepšími tepelně-
izolačními vlastnostmi, oboustranně kašírované šedým EPS-F.

 Nejlepší izolace
 Malá tloušťka
 Vysoká třída protipožární ochrany

Baumit SDX 8
Univerzální talířové hmoždinky s  plastovým trnem vhodné pro připevnění tepelně-
izolačních desek do betonu, plných i děrovaných cihel, lehčeného betonu a pórobetonu. 
Další hmoždinky podle platného ceníku. 

 Univerzální řešení
 Snadná montáž
 Nízký bodový činitel prostupu tepla

Baumit StarTex
Baumit StarTex je výztužná sklotextilní síťovina, odolná vůči alkáliím, určená pro 
stěrkové hmoty, např. Baumit StarContact.

 Trvale elastická
 Odolná proti alkáliím
 Snadná montáž

Baumit PremiumPrimer
Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti 
omítek. Vhodný pro všechny pastovité omítky Baumit.

 Sjednocuje nasákavost podkladu
 Bez rozpouštědel
 Vysoká kryvost 

Zateplovací systém Baumit Resolution
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Váš Baumit poradce:

Omítka budoucnosti 
se čistí sama
Získejte ji už dnes!

Baumit 
Nanopor


