
Zateplení,
které dýchá

■  Vysoce paropropustný

■  Pro optimální vnitřní mikroklima

■  Pro novostavby i rekonstrukce

Baumit open
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7 důvodů, proč je Baumit open chytrá volba!

    Skvělé izolační vlastnosti.
  V zimě hřeje, v létě chladí.
  Šetří Vaše peníze.
    Vhodný i pro starší objekty s vlhkým zdivem.

  Vytváří zdravé klima.
  Prodlužuje životnost stavby.
  Umožní vám stavět rychleji.

Odborné uznání
Jako úsporný, šetrný k životnímu prostředí a nákladově optimální byl zateplovací systém Baumit open 
vyznamenán v mnoha zemích Evropy, např. Energy Globe Austria, Výrobek roku v České republice a další.
Jedná se o výkonné a spolehlivé high-tech řešení. Poskytuje 100% jistotu, šetří pořizovací i provozní 
náklady a umožňuje kreativní povrchovou úpravu s použitím omítek Baumit CreativTop.

Myslete na to, že Váš domov může vydržet desítky let bez zásahu. Svým rozhodnutím můžete ovlivnit 
zdraví své rodiny a její pohodu v letních vedrech i v zimních mrazech. Pokud i vy patříte mezi lidi, 
kteří chtějí, aby se jim jejich investice vrátila, investujte do systému Baumit open. Vrátí vám to vaše 
peněženka i vaše domácnost.

Úvod
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V čem tkví to tajemství?
Sotva nějaká jiná skladba dokáže fasádu ochránit tak efektivně a ohleduplně jako zateplovací systém 
Baumit open. Ten zcela přirozeným způsobem a s využitím základních fyzikálních zákonů splňuje 
představy o zdravém bydlení, dlouhodobé spolehlivosti a ekonomické výhodnosti. Baumit open ochrání 
zdivo stejně jako prodyšný plášť. Díky tomu, že umožňuje fasádě dýchat, teplo zůstává uvnitř, ale vlhkost 
se bezpečnou a přirozenou cestou odpařuje do okolního ovzduší. Svými vlastnostmi prodlužuje životnost 
stavby. Komponenty a technologie pro systém Baumit open jsou neustále testovány, vylepšovány 
a doplňovány novými výrobky, které pak přinášejí další komfort a uživatelské výhody. 
Základní součástí těchto systémů jsou fasádní polystyrenové desky 
s pravidelnou sítí otvorů, které zajišťují masivní a rychlý odvod 
vodních par z konstrukce. Otvory jsou navrženy tak, že nesnižují 
tepelněizolační vlastnosti fasádního polystyrenu a nedochází v nich 
k proudění vzduchu. Všechny vrstvy systému (lepidlo, tepelný 
izolant, stěrková hmota se síťovinou, základní nátěr a omítka) 
jsou navzájem sladěny tak, že spolu s konstrukcí obvodové stěny 
tvoří jeden harmonický a prodyšný celek. Tím výrazně snižují riziko 
kondenzace vodních par v konstrukci.

esky 
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Zateplovací systém Baumit open!
Správně navržený zateplovací systém udržuje stěny vašeho domu v zimě teplé a v létě naopak příjemně 
chladné. Zmírňuje kolísání teplot v obvodové konstrukci a tím prodlužuje její životnost. Vy si tak můžete 
užívat příjemnou pohodu domova za každých okolností. A vzpomenete si na to vždy, když uvidíte ve 
zprávách o počasí extrémní předpovědi nebo až Vám přijde nízký účet za energie.

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

Udrží příjemné klima po celý rok

Co v zimě hřeje 
a v létě chladí?
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Nepotřebujete klimatizaci!
Dům má vaší rodině poskytovat pohodlí a co nejvyšší kvalitu života. Za to, že se postaráte, aby jeho stěny 
zůstaly v zimě teplé, v létě chladné a po celý rok suché, se vám odvděčí příjemným klimatem v interiéru. 
Nemusíte tak již používat klimatizaci, která je drahá a nezdravá.

Pro vytvoření pocitu pohody je důležitá nejen teplota a vlhkost vzduchu v interiéru, ale také teplota 
povrchu stěn. Čím vyšší je teplota stěn, tím příjemnější bude vnitřní klima. Rozdíl mezi teplotou vzduchu 
a povrchu stěn by neměl být vyšší než 2–3 °C. Zabrání se tím nejen nežádoucímu proudění vzduchu 
(průvan), ale zejména pocitu chladu vystupujícího z povrchu stěn. Sníží se i riziko vzniku plísní.

Při dostatečné teplotě povrchu stěn může být teplota ve vytápěném prostoru dokonce o trochu nižší, 
a přesto se cítíte skvěle. V ideálním případě by se vzdušná vlhkost měla pohybovat v rozmezí 40–60 % 
a pokojová teplota kolem 19–22 °C.
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Nemůžete se dočkat? Postavte si dům rychleji!
Jedním z důležitých hledisek je doba výstavby. Zatímco dříve se stavělo pouze v příznivých ročních obdobích 
a stavba se přes zimu nechávala „vymrznout“, dnes hraje roli každý týden, který zbývá do nastěhování.

I u nejvíce opečované stavby se však nezabrání promáčení deštěm a nevyhneme se mokrým procesům, 
jako jsou zdění, omítání, betonování stropů, lití podlah apod. Vysoká paropropustnost a vzájemná 
sladěnost všech vrstev zateplovacího systému Baumit open přispívá nejen k výrazně zrychlenému 
vysychání novostaveb, ale umožňuje i změnu tradičního pořadí prací.

Provádění omítek a podlah až po zateplení vnějších stěn nemusí při použití systémů Baumit open 
vzbuzovat obavy z ohrožení kvality dokončovaného díla.

Dokáže i urychlovat stavbu domu
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Chytrý investor ví, jak se vyhnout vlhkosti
Vysoké nároky kladené na správnou volbu zateplovacího systému ovlivňují mnohá hlediska. Příliš 
rychlá výstavba způsobuje nedostatečné odvětrání vlhkosti ze stěn, podlah a stropů, rekonstrukce 
starších objektů se může potýkat s nefunkční hydroizolací. V důsledku koupání, praní a vaření dochází 
ke zvýšené tvorbě vodních par v interiéru. Důležitá je vzájemně sladěná paropropustnost jednotlivých 
vrstev, ale i trvanlivost a neměnnost jejich vlastností při vystavení účinkům vlhkosti.

Zvýšená paropropustnost všech vrstev systému Baumit open 
umožňuje až o 50 % rychlejší vysychání novostaveb zatížených 
stavební vlhkostí.

Zkracuje dobu vysychání u novostaveb:
• z cihelného zdiva až o 50 %
• z pórobetonu až o 58 %
• z betonu až o 62 %
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Samočisticí 
síla světla

Chytrý investor zná svoji fasádu

Získejte omítku, která se čistí sama!
Fasáda je opětovně vystavována nejrůznějším vlivům počasí. Kvůli nečistotám, které přirozeně ulpívají 
na jejím povrchu, navíc přichází o svůj původní vzhled. Pro prodloužení celkové životnosti a obnovení 
barev je zpravidla nutné fasádu po 10 až 15 letech přetřít. To si vyžádá náklady nejen na pořízení vlastní 
fasádní barvy a provedení nátěru, ale i na stavbu lešení, zakrytí přiléhajících konstrukcí (oken, dveří), 
zábor komunikace apod.
 

Baumit Nanopor photokat
Zářivě krásnou a dlouhodobě čistou fasádu chrání mikroskopicky hladký povrch Baumit Nanopor, který 
znesnadňuje nečistotám jejich mechanické přichycení. Spolu s minimálním elektrostatickým nábojem 
a vysokou paropropustností zajišťující intenzivní výměnu vlhkosti tak vytváří proti částicím špíny přirozenou 
ochrannou bariéru. Efektivní fotokatalyzátor tento samočisticí efekt Baumit Nanopor ještě posiluje a přidává 
unikátní a aktivní ochranu před organickým znečištěním. Fotokatalyzátor aktivovaný energií světla nečistoty 
rozloží a ty jsou poté z povrchu fasády odstraněny spolupůsobením větru a deště.

Budete šetrní k životnímu prostředí
Klasická ochrana fasád proti biologickému znečištění bývá obvykle zajišťována pomocí tradičních 
chemických látek. Ty se z povrchové úpravy postupně vyplavují a ztrácejí tak svou účinnost. Na rozdíl 
od toho Baumit Nanopor photokat nepředstavuje žádnou zátěž pro životní prostředí, minimalizuje nároky 
na údržbu a zajišťuje fasádě dlouhodobě krásný vzhled.
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Baumit StarTrack – už žádné tepelné mosty!
Kruhové plastové kotvy tvoří na obvodové stěně osnovu styčných bodů spojených s pevným vnitřkem 
nosné stěny. Namísto „klasických“ hmoždinek neprocházejí přes tepelný izolant, ale jejich hlavy 
zůstávají pod tepelněizolační vrstvou, čímž se zamezuje vzniku tepelných mostů. Po nanesení lepidla 
na Baumit StarTrack se na ně standardní metodou nalepí tepelněizolační desky Baumit openPerfect, 
Baumit openReflect, Baumit openPlus nebo Baumit openTherm, které se pak již nemusí upevňovat 
pomocí různě dlouhých hmoždinek.

Šetří čas, peníze a energii
Používaní klasických hmoždinek je časově velmi náročné. Dříve než je možné začít s osazováním 
hmoždinek, musí lepidlo pod tepelněizolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Použijete-li Baumit 
StarTrack, můžete tepelněizolační desky lepit bezprostředně po osazení lepicích kotev. Čím je tloušťka 
fasádních izolačních desek větší, tím více energie ušetříte. Klasickým hmoždinkováním se neúměrně 
zvyšují pořizovací náklady, protože se používají delší a dražší hmoždinky. Při použití lepicích kotev Baumit 
StarTrack tyto náklady odpadají. Je jedno, zda máte 10 cm, 20 cm či 30 cm izolantu, použijete vždy 
stejnou lepicí kotvu.

1   Zdivo

2   Stará omítka (tl. max. 4 cm)

3   Baumit StarTrack

4   Baumit openContact

5     Baumit openPerfect, 
alt. Baumit openReflect

6       Povrchová úprava např.
Baumit NanoporTop,
alt.  Baumit StarTop,

Baumit openTop,
Baumit CreativTop

9
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Je vhodný i pro starší objekty?

Vlhkost a sůl ve zdivu?
Žádný problém!
Kde ostatní končí, Baumit open začíná. Nebojte se rekonstrukcí starších budov. Díky speciálním 
vlastnostem lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact je možné zateplit systémem Baumit open 
i starší stavby se zvýšenou vlhkostí a obsahem solí ve zdivu. Po oklepání omítky se provedou dodatečné 
hydroizolační opatření, kterými dojde k odstranění příčin vlhkosti a nalepí se a nakotví izolant.

Díky výborným difúzním vlastnostem desek Baumit open může vlhkost plynule odcházet ven, zatímco 
soli se usazují v prostoru mezi zdivem a tepelně izolační deskou. I přes zvýšenou vlhkost zdiva, lze pomocí 
systému Baumit open objekt zateplit a ochránit ho tak před nepříznivými klimatickými podmínkami 
v zimních měsících.
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Harmonicky sladěné všechny vrstvy

Skladba systému Baumit open
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Proč dbát 
na ucelený systém?
U kontaktních zateplovacích systémů 
jsou velmi důležité nejen vlastnosti 
každé samotné vrstvy, (např. přídržnost, 
nasákavost, paropropustnost, pružnost) 
ale i jejich vzájemná snášenlivost 
a souhra. Je to podobné jako 
u fotbalového týmu, kde se jednotliví 
specialisté a machři musí umět domluvit 
a vzájemně se doplňovat. Pro úspěch 
zateplovacího systému stejně jako při 
utkání nerozhodují ani tak osobní rekordy 
jednotlivých hráčů, jako především 
jejich kolektivní souhra ve všech fázích 
zápasu. Výběr certifikovaného systému 
a dodržení výrobcem předepsané 
skladby jsou nutnými předpoklady nejen 
pro záruku, ale i pro dlouhodobě krásný 
vzhled fasády, neměnnou funkčnost 
systému a pro spolehlivou návratnost 
vložených investic.

1
Kotvení

Baumit StarTrack
Speciální kotvy pro snadné lepení 
polystyrénových desek

■  Zcela bez tepelných mostů
■  Spolehlivé i na nejistých 

a netradičních podkladech
■  Jedna délka pro všechny tloušťky 

izolantů

2
Tepelný 
izolant

Baumit openPerfect
Unikátní desky z prodyšného 
šedého polystyrenu s vnější vrstvou 
z bílého strukturovaného EPS

■  Difuzně otevřené (μ ≤5)
■  Se zvýšenými tepelněizolačními 

vlastnostmi (λ ≤ 0,031 W/m.K)
■  Jedinečné technické vlastnosti

Baumit openReflect
Unikátní desky z prodyšného 
šedého polystyrénu se zvýšenou 
povrchovou ochranou

■  Difuzně otevřené (μ ≤7)
■  Se zvýšenými tepelně-izolačními 

vlastnostmi (λ ≤ 0,031 W/m.K)
■  Vysoký technický standard

Baumit openPlus
Unikátní desky z prodyšného 
šedého polystyrénu

■  Difuzně otevřené (μ ≤5)
■  Se zvýšenými tepelněizolačními 

vlastnostmi (λ ≤ 0,032 W/m.K)
■  Technicky i ekonomicky optimální

Baumit openTherm
Unikátní desky z prodyšného bílého 
polystyrénu

■  Difuzně otevřené (μ ≤5)
■  Dobré tepelněizolační vlastnosti 

(λ ≤ 0,039 W/m.K)
■  Cenově výhodné

3
Stěrka

Baumit openContact
Lepicí a stěrková hmota na bázi 
cementu

■  Vysoce paropropustná
■  Se zvýšenou přídržností
■  Snadno zpracovatelná

4
Výztuž

Baumit openTex
Sklotextilní výztužná síťovina

■  Dlouhodobě odolná proti alkáliím
■  Se zvýšenou pevností

5
Základní 

nátěr

Baumit PremiumPrimer
Vysoce jakostní základní 
a penetrační nátěr

■  Se zvýšenou kryvostí
■  Vysoce přídržný

6
Omítka

Baumit NanoporTop
Vysoce paropropustná minerální 
samočisticí omítka

■  Zvláště odolná proti znečištění
■  S fotokatalytickým efektem
■  Vynikající difuze vodních par

Baumit 
NanoporTop Fine
Vysoce paropropustná minerální 
samočisticí omítka

■  Jemný povrch (zrno 1 mm)
■  Zvláště odolná vůči znešištění
■  Vysoce paropropustná

Baumit StarTop
Pastovitá omítka s drypor efektem

■  Rychleschnoucí povrch
■  Zvýšená ochrana proti plísním
■  Vynikající zpracovatelnost

Baumit openTop
Vysoce paropropustná omítka

■  Se sníženou špinivostí
■  Cenově výhodná
■  Pro optimální vnitřní mikroklima



12

Baumit servis

Vyberte si z nejširšího vzorníku barev v Evropě! Až 888 odstínů!
Chcete mít svůj dům opravdu jedinečný? Barevný svět je všude kolem nás a ovlivňuje každého člověka, 
ať už si to připouští, nebo ne. Máte rádi citrusové barvy? Nebo dáte přednost lososové, čokoládové 
či dokonce smaragdové? S naším vzorníkem 888 barevných odstínů uspokojíme i ty nejnáročnější 
představy. Vyberte si i vy tu svou „pravou“ a buďte originální!

Vyberte si svůj odstín podle reálných vzorků!
Jste typ zákazníka, který si rád na všechno sáhne? Rádi vám vyjdeme 
vstříc! Vzorek jakékoliv barvy z 888 odstínů vám dovezeme až domů. 
Stačí objednat v aplikaci Baumit Vzorky.

S aplikací Baumit APP máte vždy při ruce nejen výběr barev pro fasádu, 
ale i všechny potřebné informace, dokumenty a údaje. Jakýkoliv 
odstín si můžete např. telefonem „vyfotit“ a identifikovat 
nejbližší odpovídající odstín z řady Baumit Life.

baumitlife.com

 ty

vyjdeme 
e až domů. 

běr barev pro fasádu, 
údaje. Jakýkoliv 

ntifikovat 



Objednávejte již nyní na www.baumit.cz v sekci Servis a dokumenty..

Rozhodujte o vzhledu fasády
na základě fyzických vzorků!

Baumit Vzorky

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

13
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1999
Světová premiéra: Baumit open – dýchající 
fasáda poprvé představena

2004
Baumit open S: první zateplovací systém 
vhodný i na vlhké a zasolené zdivo

2008
Vítěz v soutěži Výrobek roku v ČR

2010
Baumit open tvoří součást technologie 
Baumit Duplex určené speciálně na zdvojování 
zateplovacích systémů

2017
Systémem Baumit open zatepleno v Evropě 
již 14 000 000 m2 fasád

2006
Součástí zateplovacího systému 
Baumit open se stává první samočisticí 
omítka – Baumit NanoporTop

Jak šel čas

2000
Ocenění: Energy Globe Austria

2005
Prodej systému Baumit open překračuje 

3 miliony m2, což odpovídá 16 000 
rodinných domů. Baumit StarTrack přináší 

revoluci do oblasti upevňování fasádních 
desek – bezpečný, časově i finančně úsporný 

způsob kotvení bez použití hmoždinek.

2007
Systém je rozšířen o unikátní řadu výrobků 
Baumit Klima určených pro vnitřní prostory 

a zajišťujících naprosto zdravé prostředí

2009
Nová tepelněizolační deska Baumit openReflect 

pro pohodlné a bezpečnější zpracování

2013
Inovace Baumit openContact: zvýšená odolnost 

proti solím

2019
Systém Baumit open je doplněn o jedinečnou 

tepelněizolační desku Baumit openPerfect
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Příběh zdaleka ještě nekončí!
Již jsme zateplili více jak 14 000 000 m2 fasád. To odpovídá výměře skoro 120 000 rodinných domků. 
Máme za sebou stovky tisíc spokojených zákazníků, kteří tvoří náš klub „spokojených a šťastných“, a to 
je důvod, proč to děláme. Když mluvíme o pravých hodnotách, mluvíme o těch dlouhodobých, o těch, 
které si nemůžeme koupit. A spokojený zákazník právě takovou hodnotou bezesporu je.

Rádi vás také uvítáme do klubu spokojených a šťastných. Zavolejte nám na bezplatné telefonní číslo 
800 100 540 a ptejte se na cokoliv. Denně rádi odpovídáme na vaše zvídavé otázky a přinášíme řešení 
těm, kteří je hledají.

Jsme Baumit



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: 01/2019
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Pokud hledáte 
předního evropského výrobce 
stavebních materiálů, jsme tu pro vás!

VOLEJTE ZDARMA,
PTEJTE SE NA COKOLIV!

800 100 540


