
Fasády•Omietky•Potery
Nezáväzne odporúčané predajné ceny platné od 1. marca 2018. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
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 Baumit je značka stavebných materiálov, na ktorej 
môžete stavať. Pomáhame ľuďom realizovať zdravé, 
energeticky efektívne a pekné bývanie a spríjemňo-
vať životné prostredie. Hlásime sa k hodnotám, 
ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových 
vzťahov s partnermi a verejnosťou.

 Baumit patrí k popredným fi rmám v inováciách 
v európ  s kom stavebnom priemysle. Okrem vývoja 
nových produktov každoročne investujeme aj 
do moderni zácie našich výrobných a skladových 
kapacít. K dispozícii je i technikum a školiace 
priestory pre našich partnerov a zamestnancov 
v Rohožníku.

 Vďaka širokej sieti predajcov je vám Baumit 
k dispozícii prakticky všade – produkty Baumit 
sú dostupné vo väčšine partnerských stavebnín 
na celom území Slovenska.

 Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobá 
starostlivosť o zákazníkov napĺňajú poslanie značky 
Baumit.

 Baumit ponúka širokú paletu výrobkov a ucelených 
systémových riešení. Všetky výrobky Baumit spĺňajú 
technické parametre predpísané európskymi 
a slovenskými technickými normami.

 Spoločnosť Baumit je členom medzinárodnej skupiny 
Schmid Industrie Holding (SIH), ktorá riadi viaceré 
významné značky v segmente výroby stavebných 
látok a stavebnej chémie.

 Baumit pôsobí v 29 krajinách sveta a zamestnáva 
spolu viac ako 2 800 ľudí. Na Slovensku pre Baumit 
pracuje 140 ľudí v dvoch výrobných závodoch 
a centrále spoločnosti.

Vitajte v Baumite!  



Baumit Novinky 2018 

Kto to dokáže 
dobre, lepšie, najlepšie?

Milí priatelia,
v roku 2018 Vám prinášame dobré správy:
Po dvoch rokoch intenzívneho výskumu v našom 
Baumit Viva parku môžeme dnes, na štarte novej 
stavebnej sezóny s istotou povedať, ako sa stavia 
zdravý dom a čo trvalo zlepšuje kvalitu bývania.
Hlavnými parametrami zdravého bývania sú okrem 
dostatočného zateplenia neprítomnosť škodlivín, 
optimálna vnútorná klíma a kvalita vnútorného vzduchu 
a všetky tieto parametre možno výrazne ovplyvniť voľbou 
vhodných stavebných materiálov, pričom náš systém 
Baumit Klima je do interiéru ideálny.
Samozrejme, nezabudli sme ani na pekné a kvalitné 
fasády, a tak v roku 2018 rozširujeme náš sortiment 
o dve fasádne omietky prémiovej kvality – StarTop 
a PuraTop. 
V  novom Baumit Cenníku však nájdete určite oveľa 
viac – inšpirujte sa a vyskúšajte. A ak budete hľadať 
viac informácií, nazrite tiež do našej novej brožúry 
Baumit Systémy 2018, kde sme zosumarizovali všetky 
dopĺňajúce informácie, fakty a argumenty.
V každom prípade – tak ako doteraz, i v roku 2018 
sme tu pre Vás, pripravení pomôcť a poradiť.

Veľa úspechov a radosti z práce s výrobkami Baumit 
vám praje
Váš Baumit tím

Baumit Klima  →  str. 84 – 87  →  omietky, stierky 
a povrchové úpravy  pre zdravé bývanie

Baumit StarTop  →  str. 21  →  silikónová omietka 
prémiovej kvality pre maximálnu ochranu fasády

Baumit PuraTop  →  str. 22  →  čisto akrylátová 
omietka prémiovej kvality pre farebnosť fasády 
bez obmedzení

Baumit Cenník 2018  →  všetky produkty, ceny, 
základné informácie

Baumit Systémy 2018  →  zaujímavé dopĺňajúce 
informácie, argumenty a fakty o našich systémoch

Fasády•Omietky•Potery
Nezáväzne odporúčané predajné ceny platné od 1. marca 2018. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
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Fasády•Omietky•Potery
Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.Prehľad odporúčaných systémov a riešení. 
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PORADENSKÉ  CENTRÁ

Jana Michaličková

tel.: 02/59 30 33 66
e-mail: j.michalickova@baumit.sk

Info-linka, fasádne štúdio

Zdenka Klostermannová

tel.: 02/59 30 33 33
e-mail: z.klostermannova@baumit.sk

Info-linka, fasádne štúdio

Jana Mančíková

tel.: 041/50 76 651
e-mail: j.mancikova@baumit.sk

Info-linka, fasádne štúdio

OBJEKTOVÍ MANAŽÉRI

Komunikácia s investormi, SBD, architektami a projektantmi  

Martin Kríko

tel.: 0915 / 498 480
e-mail: m.kriko@baumit.sk

Bratislava

Martin Petrek

tel.: 0918/982 448
e-mail: m.petrek@baumit.sk

Západné Slovensko

Miroslav Stano

tel.: 0917/493 635
e-mail: m.stano@baumit.sk

technické poradenstvo

Jozef Poláček

tel.: 0918/523 368
e-mail: j.polacek@baumit.sk

technické poradenstvo

TECHNICKÉ PORADENSTVO

Ochotné a profesionálne poradenstvo telefonicky, v prípade potreby aj priamo na stavbe. Kontaktujte nás! V pracovných dňoch 7.30 – 16.00.

Navštívte nás osobne! Ochotné a profesionálne poradenstvo, reálne vzorky všetkých povrchových úprav. Termín návštevy si prosím rezervujte telefonicky 
vopred. Viac informácií – www.baumit.sk. V pracovných dňoch 7.30 – 16.00.

Monika Štefancová

tel.: 0918 / 956 651
e-mail: m.stefancova@baumit.sk

Stredné Slovensko

Jozef Vargovčík

tel.: 0905 / 410 124
e-mail: j.vargovcik@baumit.sk

Východné Slovensko

NÁŠ TÍM

Lietavská Lúčka: VZ Baumit, Ilovská cesta 491/2

Bratislava: administratívny komplex Zuckermandel, Žižkova 9
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ROHOŽNÍK – OBJEDNÁVKY A EXPEDÍCIA

LIETAVSKÁ LÚČKA – OBJEDNÁVKY A EXPEDÍCIA

CENTRÁLA A VÝROBNÉ ZÁVODY

Vladimír Čiljak

tel.: 034 / 69 42 832
e-mail: v.ciljak@baumit.sk

fasádne omietky a príslušenstvo

Jana Mihaľová

tel.: 041 / 50 76 622
e-mail: j.mihalova@baumit.sk

vrecovaný tovar a škárovacie hmoty 
– východ

Marián Frühauf 

tel.: 034 / 69 42 831
e-mail: m.fruhauf@baumit.sk

fasádne omietky a príslušenstvo

Zuzana Pavlíková

tel.: 041 / 50 76 631
e-mail: z.pavlikova@baumit.sk

vrecovaný tovar a škárovacie hmoty 
– stred

Blanka Studeničová

tel.: 034 / 69 42 820
e-mail: b.studenicova@baumit.sk

fasádne omietky

Ľuboš Smutný

tel.: 041 / 50 76 621
e-mail: l.smutny@baumit.sk

voľne ložený tovar a fasádne omietky 
– stred

Helena Diviaková 

tel.: 034 / 69 42 842
e-mail: h.diviakova@baumit.sk

vrecovaný tovar a škárovacie hmoty

Ján Haluška

tel.: 041 / 50 76 632
e-mail: j.haluska@baumit.sk

voľne ložený tovar a fasádne omietky 
– východ

Slavomír Maliar

tel.: 041 / 50 76 644
e-mail: s.maliar@baumit.sk

expedícia

Beáta Chmeliarová

tel.: 041 / 50 76 644
e-mail: b.chmeliarova@baumit.sk

expedícia

Vladimír Sofka

tel.: 034 / 69 42 821
e-mail: v.sofka@baumit.sk

voľne ložený tovar

Pavol Písečný 

tel.: 034 / 69 42 841
e-mail: p.pisecny@baumit.sk

vrecovaný tovar a škárovacie hmoty

Gabriela Kunáková

tel.: 034 / 69 42 812
e-mail: g.kunakova@baumit.sk

expedícia

Alena Mišaná

tel.: 034 / 69 42 811
e-mail: a.misana@baumit.sk

expedícia

Centrála Bratislava
Baumit, spol. s r.o., 
Žižkova 9, Bratislava, 
SK – 811 02
tel.: 02 / 59 30 33 11

Výrobný závod Rohožník 
Baumit, spol. s r.o., 
Výrobný závod SMZ, Rohožník, 
SK – 906 38
tel.: 034/69 42 802

Výrobný závod Lietavská Lúčka
Baumit, spol. s r.o., 
Výrobný závod SMZ, Ilovská cesta 491/2, 
Lietavská Lúčka, SK – 013 11
tel.: 041/50 76 644

Príjem objednávok: v pracovných dňoch 7.00 – 16.00 Fax: 034/69 42 810
Expedícia:  v pracovných dňoch 6.00 – 19.30

Príjem objednávok: v pracovných dňoch 7.00 – 16.00 Fax: 041/50 76 633 
Expedícia:  v pracovných dňoch 6.00 – 19.30 Fax: 041/50 76 616



NÁŠ TÍM

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

BRATISLAVA

Vedúci predaja Pavol Pagáč tel.: 0908/567 560 e-mail: p.pagac@baumit.sk

Ján Šramko tel.: 0905/714 987 e-mail: j.sramko@baumit.sk

Andrej Droják tel.: 0905/753 242 e-mail: a.drojak@baumit.sk

Ferdinand Nagy tel.: 0917/477 714 e-mail: f.nagy@baumit.sk

Branislav Grobarčík tel.: 0905/861 645 e-mail: b.grobarcik@baumit.sk

Aplikační technici Milan Kovár tel.: 0905/728 688 e-mail: m.kovar@baumit.sk

Richard Kulifaj tel.: 0905/984 977 e-mail: r.kulifaj@baumit.sk

ZÁPADNÉ SLOVENSKO  

Vedúci predaja Peter Sziráczki tel.: 0905/707 892 e-mail: p.sziraczki@baumit.sk

Trnava Pavol Ulický tel.: 0908/748 495 e-mail: p.ulicky@baumit.sk

Trenčín Milan Šuster tel.: 0905/728 697 e-mail: m.suster@baumit.sk

Nitra Marek Vlnka tel.: 0905/756 800 e-mail: m.vlnka@baumit.sk

Nové Zámky Ladislav Tonka tel.: 0917/572 265 e-mail: l.tonka@baumit.sk

Aplikační technici Peter Turček, Trnava tel.: 0905/502 133 e-mail: p.turcek@baumit.sk

Koloman Bajnovič, Nitra tel.: 0905/729 173 e-mail: k.bajnovic@baumit.sk

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO     

Vedúci predaja Ivan Havlík tel.: 0905/728 696 e-mail: i.havlik@baumit.sk

Banská Bystrica Norbert Néky tel.: 0905/212 152 e-mail: n.neky@baumit.sk

Lučenec, Rožňava Marián Prostinák tel.: 0907/144 555 e-mail: m.prostinak@baumit.sk

Žilina Branislav Hulín tel.: 0905/702 419 e-mail: b.hulin@baumit.sk

Martin Martin Zatloukal tel.: 0908/704 055 e-mail: m.zatloukal@baumit.sk

Liptovský Mikuláš, Poprad Ľubomír Gibala tel.: 0905/729 174 e-mail: l.gibala@baumit.sk

Prešov Patrik Feňuš tel.: 0905/728 686 e-mail: p.fenus@baumit.sk

Košice Patrick Valkovský tel.: 0905/753 241 e-mail: p.valkovsky@baumit.sk

Aplikační technici Martin Capek, Žilina tel.: 0918/981 984 e-mail: m.capek@baumit.sk

Marcel Zubák, B. Bystrica tel.: 0905/434 938 e-mail: m.zubak@baumit.sk

Patrik Žec, Košice tel.: 0908/997 953 e-mail: p.zec@baumit.sk

Inžinierske stavby – celá SR Milan Brodňan tel.: 0905/984 976 e-mail: m.brodnan@baumit.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Otázky našich zmluvných partnerov týkajúce sa fakturácie a dohodnutých obchodných podmienok.  

Pondelok – štvrtok od 7.30 – 16.30, v piatok do 16.00. 

Claudia Trojáková

tel.: 02 / 59 30 33 44
e-mail: c.trojakova@baumit.sk

Západné Slovensko

Lívia Kretterová

tel.: 02 / 59 30 33 41
e-mail: l.kretterova@baumit.sk

Bratislava

Daniel Javorník

tel.: 02 / 59 30 33 42
e-mail: d.javornik@baumit.sk 

Stredné Slovensko

Jarmila Tóthová

tel.: 02 / 59 30 33 43
e-mail: j.tothova@baumit.sk

Východné Slovensko

6
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A Alpha 2000 110
Alpha 3000 110
Alpha Start 110
ANTIPILZ prísada 34, 75
AntiSulfat 33, 78

B Balkónový profil, páska 105
BauKleber 96
BauKleber W 96
Baumacol Basic 101
Baumacol FlexMarmor 100
Baumacol FlexTop 101
Baumacol FlexTop Speed 100
Baumacol FlexUni 101
Baumacol Preciso Speed 103
Baumacol PremiumFuge 102
Baumacol príslušenstvo 104, 105
Baumacol Proof 103
Baumacol Protect 103
Baumacol Silikon 102
BetoFill 81
BetoFinish 81
BetoHaft 81
BetonKontakt 95
BetonPrimer 95
BetoProtect 81
Betón B20 118

C CreativTop 27
CreativTop šablóny 35

D Dilatačný profil E 70
Dilatačný profil L 113
Dilatačný profil V 70
Disperzné lepidlo 44
Drážkový profil 73
Drenážna malta 121
Drenážny betón 120
DuoContact 124
DuoTex 124

DuoTop 125

F Fasádne izolačné dosky EPS–F 49
Fasádne izolačné dosky XPS–P 51
FascinaTop 29
FillBeton 119
FillPrimer 119
Finish 18
FixBeton 118
FlexBeton 119
FlexProtect 43
FungoFluid 33, 75

G Glitter 19
GranoporColor 17
GranoporTop 26
Grund 112

I Izolačná malta 78
Izolačné dosky EPS PERIMETER 51
Izolačné dosky Uni 52

J Jadrová omietka 93
Jadrová omietka strojová 91

K KlimaColor 87
KlimaDekor 87
KlimaFinish 86
KlimaFino 85
KlimaPerla 85
KlimaPrimer 86
KlimaUni 85
KlimaWhite 84
Kotva H1 eco 62
Kotva H3 63
Kotva N 56
Kotva H4 eco 62
Kotva PTH-EX 61
Kotva PTH–KZ 61
Kotva PTH–S 59

Nové v cenníku 2018!

REGISTER

REGISTER
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Nové v cenníku 2018!

Kotva PTH–S – príslušenstvo 60
Kotva PTH–SX 59
Kotva PTH–X 63
Kotva S 56
Kotva S – príslušenstvo 57, 58
Kotva SDX 8 63
Kotva STR H 64
Kotva STR U 2G 57
Kotva STR U 2G – príslušenstvo 57, 58

L Lasur 18
Lepiaca malta na kameň 121

M Metallic 19
Minerálne fasádne izolačné dosky 50
Montážna sada pre soklové profily 68
MosaikTop 28
MPA 35 91
MPA 35 L 91
MPI 25 90
MPI 25 L 90
MVR Uni 93
MultiPrimer 32
MultiWhite 74
Murovacia malta 50 116
Murovacia malta 100 116
Murovacia malta na kameň plus 121

N Nadokenná lišta s odkvapovým nosom 72
NanoporColor 14
NanoporTop 20
Nasadzovacia lišta na soklový profil 67
NHL výrobky 79, 80
Nivelačné tyče 113
Nivello 10 109
Nivello 30 109
Nivello Quattro 108

O Ochranná sieť na lešenie 133
Okenný a dverový dilatačný profil 70
Okenný a dverový dilatačný profil Basic 69
Okenný a dverový dilatačný profil Infinity 69
Okenný a dverový dilatačný profil Plus 69
Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky 97
Okrajová dilatačná páska PE 113
Omietacie profily 97
openContact 40
openPlus 47
openTex 45
openTherm 47
openTop 23
open reflect 46

P PaneloFix 44
PlanoFix 117
Podlahový polystyrén EPS 100S 52
PoroContact W 43
Poter 111
Poter MG 111
PowerFlex 43
Prednástrek 2 mm 95
PremiumPrimer 30
Prídavné taniere k rozperným kotvám 65
Príslušenstvo k soklovým profilom 68
ProContact 42
PumpBeton 25 119
PuraColor 15
PuraTop 22

R RatioGlatt 89
RatioGlatt L 88
Ratio 20 89

ReClean 33, 75
ReCompact 32
Regulátor nasiakavosti 95
Rohová lišta flexibilná 71
Rohová lišta hliníková 71
Rohová lišta z PVC 71
Roletový profil 70

S SanovaColor 17, 78
Sanova jemná omietka 76
Sanova omietka L 76
Sanova omietka S 76
Sanova prednástrek 77
SanovaPrimer 32
Sanova trasová omietka WTA 76
Separačná fólia FE 113
SilikatColor 16
SilikatTop 25
SilikonColor 16
SilikonTop 24
SiliporTop 125
Soklové profily 67
Soklový profil Therm 67
SpeedTop 34
SpeedFix 96
Spojovacie kusy pre soklové profily 68
StarColor 15
StarContact 41
StarContact Forte 42
StarContact White 41
StarTex 45
StarTherm 48
StarTherm reflect 48
StarTherm Resolution 49
StarTop 21
StarTrack 54, 55
StrongTex 45
SuperGrund 112
SupraFix 44

Š Škárovacia hmota Quarz 122
Škárovacia malta 122
Škárovacia malta jemná 122
Špirálová kotva 64

T Tepelnoizolačné systémy – komponenty 40 – 66
Termo malta 50 116
Termo omietka 93
Termo omietka Extra 93
Tiwo výrobky 123
Torknet S/U 123
Trasový cement 117

U Ukončovací profil 72
Ukončovací profil pre odvetranie striech 72
Ukončovací profil pri oplechovaní 72
UniPrimer 31
UnoGold 94
Ušľachtilá omietka 29
Uzatvárací základ 33

V Vápenná tenkovrstvová omietka 94
Viva Exterior 92
Viva Interior 92
Viva Maxima 92
Viva Renova 74, 92
Vyrovnávacie podložky pod soklové profily 68
Výstuž omietok 97

W WU Beton 118

Z Zdravé bývanie Klima 84 – 87   



10

FASÁDA – ZATEPLENIE PREDOVŠETKÝM



Myšlienky s budúcnosťou. 11

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 12

FARBY  |  OMIETKY  |  PRÍSLUŠENSTVO

ETICS 38

STIERKY  |  IZOLANTY  |  PRÍSLUŠENSTVO 

OBNOVA A SANÁCIA 74

TRHLINY A ZNEČISTENIE  |  SANÁCIA VLHKOSTI  |  SANÁCIA BETÓNU

PRODUKTY
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Červený číselný kód: K dispozícii len ako Baumit PuraTop a PuraColor. Modrý číselný kód: K dispozícii ako StarTop, PuraTop a -Color, CreativTop a  GranoporTop a -Color. 
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    0191

    0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

* *

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *
*

baumitlife.com



13Myšlienky s budúcnosťou.

Odtiene označené *: Tmavé odtiene s TSR <25 – viac informácií Baumit Cenník 2018, str. 37 resp. Baumit Systémy 2018, str. 23.

0471

0472

0473

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

    0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

   0511

   0512

0513

0514

0515

0516

0517

0518

0519

   0521

   0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

   0561

   0562

0563

0564

0565

0566

0567

0568

0569

   0571

   0572

   0573

0574

0575

0576

0577

0578

0579

   0581

   0582

   0583

0584

0585

0586

0587

0588

0589

   0591

   0592

   0593

0594

0595

0596

0597

0598

0599

   0601

   0602

   0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

    1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

   0891

   0892

   0893

0894

0895

0896

0897

0898

0899

   0901

   0902

   0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

   0911

   0912

   0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

   0921

   0922

   0923

0924

0925

0926

0927

0928

0929

   0931

   0932

   0933

0934

0935

0936

0937

0938

0939

   0971

   0972

0973

0974

0975

0976

0977

0978

0979

   0981

0982

0983

0984

0985

0986

0987

0988

0989

0991

0992

0993

0994

0995

0996

0997

0998

0999

    1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

   1021

   1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

0751

0752

0753

0754

0755

0756

0757

0758

0759

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

    0771

0772

0773

0774

0775

0776

0777

0778

0779

    0781

0782

0783

0784

0785

0786

0787

0788

0789

   0791

   0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

0799

   0831

   0832

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

   0841

   0842

0843

0844

0845

0846

0847

0848

0849

   0851

   0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

   0861

   0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

0869

   0871

   0872

   0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

   0881

   0882

   0883

   0884

0885

0886

0887

0888

0889

   0611

    0612

   0613

 0614

0615

0616

0617

0618

0619

   0621

   0622

   0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

   0631

   0632

   0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

   0671

   0672

0673

0674

0675

0676

0677

0678

0679

   0681

   0682

0683

0684

0685

0686

0687

0688

0689

   0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0741

0742

0743

0744

0745

0746

0747

0748

0749

* * * * * *

* * * * * *

* * *

* * * * * *

Jedinečný systém farieb vo svete fasád!

Baumit Life je najkomplexnejší systém farieb pre fasády, založený na dlhoročnom sledovaní trendov 
a na vývoji nových kvalitných produktov. Systém farieb, ktorý vnáša do navrhovania fasád nový rozmer. 
Farebný systém, žiarivo krásny, pestrý a jedinečný ako život sám.
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

FASÁDNE FARBY

JEDINEČNÁ SAMOČISTIACA FARBA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit NanoporColor 

Jednozložkový minerálny náter na vonkajšie použitie, obzvlášť odolný voči znečisteniu.

 jedinečná samočistiaca schopnosť
 fotokatalytický efekt
 dlhodobo krásna fasáda

Zloženie náteru: 1 x Baumit NanoporColor zriedená s 10 –15 % vody – základný náter
 1 x Baumit NanoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

NanoporColor 14 l 166,60/bal. 199,92/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 11,90/l  14,28/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246980

NanoporColor 5 l 63,50/bal. 76,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 12,70/l 15,24/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro  
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253414

info  →  NanoporColor – ideálne riešenie pre optickú sanáciu starších fasád

Baumit NanoporColor je fasádna farba najvyššej kvality, vysoko paropriepustná, so samočistiacim efektom, vhodná na všetky typy podkladov. Navyše jedinečná receptúra NanoporColor teraz 
ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt – unikátnu aktívnu ochranu pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, založenú na fyzikálnom princípe fotokatalýzy.
Toto riešenie je trvalé, s minimálnymi nárokmi na ďalšiu údržbu a obnovu počas životnosti. NanoporColor preto odporúčame ako ideálne riešenie pre obnovu povrchu starších tepelnoizolačných 
systémov, obzvlášť v prípade znečistenia ich povrchu mikroorganizmami. Postup je veľmi jednoduchý:
• Očistite a ošetrite povrch prípravkom Baumit FungoFluid, viac informácií nájdete na str. 33 a v technickom liste výrobku.
• Aplikujte náter Baumit NanoporColor.
• Užívajte si jedinečný pocit z novej, dlhodobo čistej a krásnej fasády bez biologického znečistenia.
Pre viac informácií kontaktujte našu Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 041/507 66 51.

FASÁDNE 
FARBY

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 9



15Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

PRÉMIOVÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA

Baumit PuraColor

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality, s výnimočnou krycou schopnosťou 
a jednoduchým spracovaním. K dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch Baumit Life 
bez obmedzenia.
 
 najpestrejšia paleta farieb
 minimálna nasiakavosť
 jednoduché spracovanie

Zloženie náteru: 1 x Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 x Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 852 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA

Baumit StarColor

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi 
spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, 
pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy 
s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami 
na ich ochranu.
 
 vynikajúca ochrana fasády
 vysoká odolnosť voči vode a špine
 vysoká krycia schopnosť

Zloženie náteru:  1 x Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 x Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

StarColor 14 l 159,60/bal. 191,52/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 11,40/l 13,68/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247031

StarColor 5 l 61,00/bal. 73,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 12,20/l 14,64/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro  
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329258624
 9002429247265

PuraColor 14 l 194,60/bal. 233,52/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 13,90/l  16,68/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329246669
 9002429273172

PuraColor 5 l 73,50/bal. 88,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 14,70/l 17,64/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329258419
 9002429266433
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

FASÁDNE FARBY

SILIKÓNOVÁ FARBA

SILIKÁTOVÁ FARBA

Baumit SilikonColor

Jednozložkový silikónový náter pre vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikonColor zriedená s  10 –15 % vody – základný náter
 1 x Baumit SilikonColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Baumit SilikatColor

Jednozložkový silikátový náter pre vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikatColor zriedená s  10 –15 %  vody – základný náter
 1 x Baumit SilikatColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

SilikonColor 14 l 110,60/bal. 132,72/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 7,90/l 9,48/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247086
 9002429273226
 9002429273110

SilikatColor 14 l 99,40/bal. 119,28/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 7,10/l 8,52/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247130
 9002429273196
 9002429273035

SilikonColor 5 l 43,50/bal. 52,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 8,70/l 10,44/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253438
 9002429254263
 9002429254324

SilikatColor 5 l 39,50/bal. 47,40/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 7,90/l 9,48/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253452
 9002429254249
 9002429254300



17Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

SILIKÁTOVÁ FARBA 

Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustný matný minerálny fasádny náter na báze vodného skla na ochranu 
a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. 
Obzvlášť vhodný pre oblasť pamiatkovej obnovy.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 20 % výrobkom 
 Baumit SanovaPrimer – základný náter
 1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 10 % výrobkom 
 Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom 
Baumit SanovaPrimer.

 
Farebnosť – 492 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life s číslom odtieňa končiacim 
číslicou 4 – 9. 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu! 

SanovaColor 14 l 152,60/bal. 183,12/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 10,90/l 13,08/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329247185
 9002429273202
 9002429273059

AKRYLÁTOVÁ FARBA

Baumit GranoporColor 

Jednozložkový akrylátový náter pre vonkajšie použitie.

Zloženie náteru:  1 x Baumit GranoporColor zriedená s 10 –15 % vody – základný náter
 1 x Baumit GranoporColor neriedená, resp. riedená s max. 5 % vody

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

GranoporColor 14 l 96,60/bal. 115,92/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 6,90/l 8,28/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329247239

GranoporColor 5 l 38,50/bal. 46,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 7,70/l 9,24/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329253476

info  → Baumit SanovaColor –  ideálna farba pre historické fasády

Baumit SanovaColor je minerálna fasádna farba na čisto silikátovej báze. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou, so vzhľadom a vlastnosťami podobnými tradičným fasádnym náterom. 
Elegantný matný povrch a široká farebná paleta 492 jemných odtieňov ju predurčuje ako ideálnu povrchovú úpravu pre všetky obnovované historické fasády s požiadavkami pamiatkovej ochrany 
na pôvodný historický vzhľad. Vyskúšajte ako povrchovú úpravu na omietkové systémy Baumit Sanova a Baumit NHL!

SanovaColor 5 l 58,50/bal. 70,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 11,70/l 14,04/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329247192
 9002429254225
 9002429254287
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

DESIGN LIFE

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHLAZÚROVÉ NÁTERY

Cena v eur bez DPH Cena v eur s DPH

Baumit Lasur

Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný 
vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť 
služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Teraz aj 8 prirodzených odtieňov pre imitáciu dreveného obkladu!

Baumit Lasur 14 l 113,40/bal. 136,08/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 8,10/l 9,72/l

Výdatnosť: 140 – 175 m2/vedro  
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329246096
 9002429273073

Baumit Finish 14 l 99,40/bal. 119,28/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania  7,10/l 8,52/l

Výdatnosť: 140 – 175 m2/vedro  
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329246133

Baumit Lasur 5 l 44,50/bal. 53,40/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 8,90/l 10,68/l

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329246089
 9002429273066

Baumit Finish 5 l 39,50/bal. 47,40/bal.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 7,90/l 9,48/l

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329246126

Tmavý dub  *

Shine 725L

Zlatý dub  *

Solid 729L

Orech  *

Sensual 726L

Borovica  *

Mystic 730L

Wincester  *

Impulse 727L

Oregon  *

Fresh 731L

Prírodný dub  *

Gentle 728L

Žltý topoľ  *

Casual 732L
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info  →  Odtiene Baumit Lasur pre imitáciu dreva

Odtiene vo vzorkovnici Baumit Lasur označené * boli špeciálne vyvinuté pre realizáciu imitácie dreveného obkladu na fasáde pomocou špeciálnej silikónovej šablóny a omietky CreativTop 
a ich farebnosť približne zodpovedá druhu dreva uvedeného v ich názve, s ohľadom na technické možnosti materiálu Baumit Lasur. Viac informácii o realizácii imitácie dreva pomocou 
modelovateľnej omietky Baumit CreativTop nájdete na www.baumit.sk alebo na kanáli Baumit Slovensko na youtube.com.

Baumit Finish

Transparentný matný náter na uzavretie povrchu náteru Baumit Lasur pri jeho použití 
na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

DEKORAČNÉ LESKLÉ NÁTERY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Metallic

Vysoko odolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom 
na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa 
vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Teraz aj 3 nové odtiene na realizáciu kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ 
(označené *).

E M
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O
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Gold 771G Silver 773 G Silver fi ne 774 G Rainbow 775G

Glitter  14 l 169,40/bal. 203,28/bal.

Spotreba: 0,1 – 0,15 l/m2 na 1 náter na jemnom podklade 12,10/l 14,52/l

Výdatnosť: 93 – 140 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329246218

Glitter  5 l  64,50/bal. 77,40/bal.

Spotreba: 0,1 – 0,15 l/m2 na 1 náter na jemnom podklade 12,90/l 15,48/l

Výdatnosť: 33 – 50 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329246201

Baumit Glitter

Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami, 
na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa 
vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením. 
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info  →  Vzorkovnice Lasur, Metallic a Glitter na str. 18 – 19

Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štrukturovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti 
so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Titan 746M

Gold 753M

Hrdza žltá * Hrdza červená * Hrdza univerzál *

Platin 747M

Rubin 754M

Saphir 748M

Bronze 755M

Smaragd 751M

Azurit 756M

Metallic 14 l  197,40/bal. 236,88/bal.

Spotreba: 0,30 – 0,35 l/m2 na 2 nátery na jemnom podklade 14,10/l 16,92/l

Výdatnosť: 40 – 47 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329246171

Metallic 5 l  74,50/bal. 89,40/bal.

Spotreba: 0,30 – 0,35 l/m2 na 2 nátery na jemnom podklade 14,90/l 17,88/l

Výdatnosť: 14 – 16,5 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329246164
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

FASÁDNE OMIETKY

JEDINEČNÁ SAMOČISTIACA OMIETKA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

FASÁDNE OMIETKY

Baumit NanoporTop

Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie použitie.
Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou!

 jedinečná samočistiaca schopnosť
 fotokatalytický efekt
 dlhodobo krásna fasáda

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

NanoporTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 71,50/bal. 85,80/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.860,00/t 3.432,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329252776, 9002429243175

NanoporTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 71,50/bal. 85,80/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.860,00/t 3.432,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 90043292952769, 9002429243168

NanoporTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 71,50/bal. 85,80/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.860,00/t 3.432,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329252783, 9002429243182

NanoporTop Fine – 1 mm jemná štruktúra* 74,00/bal. 88,80/bal.

Spotreba:  cca 2,0 kg/m2 2.960,00/t 3.552,00/t

Výdatnosť:  cca 12,5 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329252752
* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).
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Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 9

NOVÉ
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Baumit StarTop

Mimoriadne odolná, paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka so silikónovým spojivom 
a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej 
vhkosti z povrchu fasády.

 rýchle vysúšanie povrchu
 zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu
 vynikajúce spracovanie

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov 
s koncovou číslicou 1, t. j. až 758 žiarivých farieb! 

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.
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MIMORIADNE ODOLNÁ OMIETKA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

StarTop Fine – 1 mm jemná štruktúra* 63,00/bal. 75,60/bal.

Spotreba: cca 2,0 kg/m2 2.520,00/t 3.024,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273875

* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

NOVÉ

StarTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329254886

StarTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329246515

StarTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329254893

StarTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273851

StarTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 60,50/bal. 72,60/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 2.420,00/t 2.904,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273868
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

OMIETKA V NAJPESTREJŠÍCH FARBÁCH

FASÁDNE OMIETKY

Baumit PuraTop

Vysoko odolná tenkovrstvová  fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. 
Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým 
spojením kvalitných pigmentov a  čisto akrylátového spojiva.

 najpestrejšia paleta farieb
 zvýšená ochrana fasády
 vynikajúce spracovanie

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, t. j. až 852 žiarivých farieb!

NOVÉ
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PuraTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 78,75/bal. 94,50/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 3.150,00/t 3.780,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329466074

PuraTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 78,75/bal. 94,50/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 3.150,00/t 3.780,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329246591

PuraTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 78,75/bal. 94,50/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 3.150,00/t 3.780,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329246614

PuraTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 78,75/bal. 94,50/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 3.150,00/t 3.780,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273820

PuraTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 78,75/bal. 94,50/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 3.150,00/t 3.780,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273837

PuraTop Fine – 1 mm jemná štruktúra* 81,25/bal. 97,50/bal.

Spotreba: cca 2,0 kg/m2 3.250,00/t 3.900,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9002429273844

* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

OMIETKA OPEN

openTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 54,75/bal. 65,70/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.190,00/t 2.628,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430263615

openTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 54,75/bal. 65,70/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.190,00/t 2.628,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430263615

openTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 54,75/bal. 65,70/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.190,00/t 2.628,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430263615

openTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 54,75/bal. 65,70/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.190,00/t 2.628,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430263615

Baumit openTop

Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, 
špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit 
open.

 vysoko paropriepustná
 minerálna
 ideálna pre tepelnoizolačný systém Baumit open

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit LifeE M
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O
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

SILIKÓNOVÁ OMIETKA

FASÁDNE OMIETKY

SilikonTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 50,25/bal. 60,30/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 2.010,00/t 2.412,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250420
 9002429243250

SilikonTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 50,25/bal. 60,30/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 2.010,00/t 2.412,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250413
 9002429243243

SilikonTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 50,25/bal. 60,30/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 2.010,00/t 2.412,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250437
 9002429243281

SilikonTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 50,25/bal. 60,30/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 2.010,00/t 2.412,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250468
 9002429243267

SilikonTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 50,25/bal. 60,30/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 2.010,00/t 2.412,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329250475
 9002429243274

Baumit SilikonTop

Tenkovrstvová silikónová omietka pre vonkajšie použitie.

 vynikajúca ochrana fasády
 vysoká odolnosť voči vode a špine
 jednoduché spracovanie

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

E M
R I
O

P



25Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Baumit SilikatTop

Tenkovrstvová silikátová omietka pre vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

SilikatTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 45,25/bal. 54,30/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 1.810,00/t 2.172,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329244028
 9002429243205

SilikatTop  1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 45,25/bal. 54,30/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 1.810,00/t 2.172,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249011
 9002429243199

SilikatTop  3K – 3 mm škrabaná štruktúra 45,25/bal. 54,30/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 1.810,00/t 2.172,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249073
 9002429243229

SilikatTop  2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 45,25/bal. 54,30/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 1.810,00/t 2.172,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 900432924906
 9002429243212

SilikatTop  3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 45,25/bal. 54,30/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 1.810,00/t 2.172,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249073
 9002429243236
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

FASÁDNE OMIETKY

Baumit GranoporTop 

Tenkovrstvová akrylátová omietka pre vonkajšie použitie.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

GranoporTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 43,25/bal. 51,90/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 1.730,00/t 2.076,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249820
 9002429243304

GranoporTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 43,25/bal. 51,90/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 1.730,00/t 2.076,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249813
 9002429243298

GranoporTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra 43,25/bal. 51,90/bal.

Spotreba: cca 3,9 kg/m2 1.730,00/t 2.076,00/t

Výdatnosť: cca 6,4 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249837
 9002429243328

GranoporTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 43,25/bal. 51,90/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 1.730,00/t 2.076,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249868
 9002429243311

GranoporTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra 43,25/bal. 51,90/bal.

Spotreba: cca 3,6 kg/m2 1.730,00/t 2.076,00/t

Výdatnosť: cca 6,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329249875
 9002429243335
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE SPRACOVANIE

Baumit CreativTop Max 4 mm 55,00/bal. 66,00/bal.

Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m2 2.200,00/t 2.640,00/t

Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260535

Baumit CreativTop Trend 3 mm 57,50/bal. 69,00/bal.

Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m2 2.300,00/t 2.760,00/t

Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260528

Baumit CreativTop Vario 1,5 mm 57,50/bal. 69,00/bal.

Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m2 2.300,00/t 2.760,00/t

Výdatnosť: 5 – 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260603

Baumit CreativTop Fine 1 mm 55,00/bal. 66,00/bal.

Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m2 2.200,00/t 2.640,00/t

Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260511

Baumit CreativTop Pearl 0,5 mm 67,50/bal. 81,00/bal.

Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m2 2.700,00/t 3.240,00/t

Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260610

Baumit CreativTop Silk 0,2 mm 67,50/bal. 81,00/bal.

Spotreba: 1,8 – 3,8 kg/m2 2.700,00/t 3.240,00/t

Výdatnosť: 6,6 – 13,9 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329260627
 9002429264132

Baumit CreativTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne 
stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. Jednotlivé druhy omietky Baumit 
CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, 
ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

 neobmedzené možnosti architektonického stvárnenia
 nespočetné množstvo štruktúr
 jedinečná fasáda za skvelú cenu 

Farebnosť – 758 žiarivych odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.
Typ Silk – štandardne sa dodáva len v bielej farbe Life 0019, odtiene Baumit Life 
s koncovým číslom 4 – 9 je možné dodať na vyžiadanie po dohode s oddelením 
odbytu.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

FASÁDNE OMIETKY

MOZAIKOVÁ OMIETKA
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Baumit MosaikTop

Omietka z pestrých kamienkov na vonkajšie použitie. Omietka nie je vhodná na vápenné 
omietky a tepelnoizolačné omietky. Na tepelnoizolačné systémy sú vhodné len vybrané 
farebné odtiene. 

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava tepelnoizolačného systému Baumit 
open, Baumit Star Mineral a systému Baumit Pro s minerálnym izolantom.

Veľkosť zrna: 2 mm

MosaikTop 315

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 316

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 304

MosaikTop 310

 MosaikTop 317    /0442*

MosaikTop 323    /1032*

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 305

MosaikTop 311 /0572*

• 

• 

MosaikTop 313

MosaikTop 319

MosaikTop 325

MosaikTop 331    /0892*

MosaikTop 301

MosaikTop 307

• 

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318

MosaikTop 324

MosaikTop 330  /0892*

MosaikTop 336

 

• 

MosaikTop 314    /0332*

MosaikTop 320

MosaikTop 326

MosaikTop 332    /0892*

MosaikTop 302

MosaikTop 308

• 

• 

MosaikTop 25 kg 58,00/bal. 69,60/bal.

Spotreba: cca 5,5 kg/m2 2.320,00/t 2.784,00/t

Výdatnosť: cca 4,5 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329251977
 5997430562015

info  → Baumit MosaikTop

Pre odtiene označené * (MosaikTop 311, 314, 317, 323, 330, 331, 332) je potrebné použiť ako základný náter pred nanášaním omietky MosaikTop fasádnu farbu Baumit GranoporColor 
vo farebnom odtieni s číslom podľa vzorkovnice Baumit Life, ktoré je uvedené červenou farbou pri príslušnom odtieni MosaikTop vo vzorkovnici.
Odtiene MosaikTop označené • sú ako celoplošná povrchová úprava tepelnoizolačných systémov nevhodné.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHMINERÁLNE UŠĽACHTILÉ OMIETKY

FascinaTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 15,00/bal. 18,00/bal.

Spotreba: cca 3,1 kg/m2 600,00/t 720,00/t

Výdatnosť: cca 8,1 m2/vrece 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 5997430544011

Baumit FascinaTop

Minerálna prírodne biela ušľachtilá omietka s obsahom mramorových zŕn určená 
predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov 
so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 mm a 2 mm. 
Omietka so zrnitosťou 2 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.
 
Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

FascinaTop 1K – 1 mm škrabaná štruktúra 15,00/bal. 18,00/bal.

Spotreba: cca 2,8 kg/m2 600,00/t 720,00/t

Výdatnosť: cca 8,9 m2/vrece 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 5997430544011

Ušľachtilá omietka – 2 mm hladená štruktúra 12,60/bal. 15,12/bal.

Spotreba: cca 6 kg/m2 315,00/t 378,00/t

Výdatnosť: cca 6,7 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220
 5997430530045

Ušľachtilá omietka – 4 mm hladená štruktúra 12,60/bal. 15,12/bal.

Spotreba: cca 9 kg/m2 315,00/t 378,00/t

Výdatnosť: cca 4,4 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220
 5997430530045

Ušľachtilá omietka – 4 mm škrabaná štruktúra 12,60/bal. 15,12/bal.

Spotreba: cca 25 kg/m2 315,00/t 378,00/t

Výdatnosť: cca 1,6 m2/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581571010220
 5997430530045

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Ušľachtilá omietka | EdelPutz

Ušľachtilá minerálna omietka s hladeným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie 
štrukturovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodná pre 
vonkajšie a vnútorné použitie.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

info  →  Baumit FascinaTop – rustikálny vzhľad pre váš interiér

Minerálna ušľachtilá omietka Baumit FascinaTop je ideálna pre dosiahnutie rustikálneho zrnitého vzhľadu stien i stropov v interiéri. Vďaka obsahu mramorových zŕn má povrch žiarivú, prírodne 
bielu farbu a nevyžaduje už náter interiérovou farbou. 
Omietková zmes sa po rozmiešaní s predpísaným množstvom vody nanáša v hrúbke zrna na hladký podklad (zahladený povrch jednovrstvových omietok, resp. vyhladená štuková omietka), 
24 hodín vopred ošetrený základným náterom Baumit UniPrimer, resp. Baumit PremiumPrimer.
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ZÁKLADNÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

ZÁKLADNÉ NÁTERY
PRÍSLUŠENSTVO

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 48

Baumit PremiumPrimer

Základný náter prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti 
podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit 
openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop 
a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v te pelnoizolačných 
systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

PremiumPrimer  20 kg  48,00/bal. 57,60/bal.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu) 2.400,00/t 2.880,00/t

Výdatnosť: cca 87 m2/20 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu) 
Balenie:  20 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg
EAN: 9004329253971

PremiumPrimer  5 kg  17,40/bal. 20,88/bal.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu) 3.480,00/t 4.176,00/t

Výdatnosť: cca 22 m2/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu) 
Balenie:  5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN: 9004329253988
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Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHZÁKLADNÉ NÁTERY

Baumit UniPrimer 

Univerzálny základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti 
podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit 
SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit 
MosaikTop, Baumit SiliporTop a Baumit DuoTop.

UniPrimer 25 kg  53,00/bal. 63,60/bal.

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky 2.120,00/t 2.544,00/t

 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
Výdatnosť: cca 83 m2/25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 62 m2/25 kg vedro pri použití na omietky 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329254107

UniPrimer 5 kg  15,00/bal. 18,00/bal.

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky 3.000,00/t 3.600,00/t

 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
Výdatnosť: cca 16 m2/5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 12 m2/5 kg vedro pri použití na omietky
Balenie:  5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN: 9004329254114
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FillPrimer   25 kg 64,50/bal.  77,40/bal.

Spotreba: cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade 2.580,00/t  3.096,00/t

Výdatnosť: cca 80 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 
EAN: 9004329254138 

Baumit FillPrimer I Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. 
Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) 
až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových 
úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

ZÁKLADNÉ NÁTERY

ZÁKLADNÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

MultiPrimer  10 l 69,00/bal. 82,80/bal.

Spotreba: cca 0,10 – 0,25 l/m2 podľa riedenia náteru 6,90/l 8,28/l

Výdatnosť: cca 40 – 100 m2/ plast. nádoba 
Balenie:  10 l plastová nádoba 
EAN: 9004329231863 

PRÍPRAVA PODKLADU

ReCompact 10 l 99,00/bal. 118,80/bal.

Spotreba: 0,20 – 0,40 l/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu 9,90/l 11,88/l

Výdatnosť: 25 – 50 m2/plastová nádoba 
Balenie:  10 l plastová nádoba  
EAN: 9004329231931 

Baumit ReCompact  I  Spevňovač omietky

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok. 
Vhodný na vápennocementové a vápenné omietky. Nie je vhodný na režné murivo.

Baumit MultiPrimer  I  Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických 
podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

Baumit SanovaPrimer

Základný náter na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním 
fasádnej farby Baumit SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l  40,00/bal. 48,00/bal.

Spotreba: cca 0,2 l/m2/1 náter 4,00/l 4,80/l

Výdatnosť: cca 50 m2/balenie
Balenie:  10 l plastová nádoba
EAN: 9004329253636

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 36 – 37.

PRÍPRAVA PODKLADU

info  →  Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit Antipilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby 
a obnovy fasády.

AntiSulfat 5 kg 126,00/bal. 151,20/bal.

Spotreba: 0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od obsahu solí v murive 25.200,00/t 30.240,00/t

Výdatnosť: cca 6 – 10 m2/balenie 
Balenie:  5 kg plastová nádoba 
EAN: 9004329232266 

Baumit ReClean I Čistiaci prostriedok na fasády

Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok  s vysokou schopnosťou rozpúšťať mastnotu 
a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedené alebo zriedené s vodou 
až do pomeru 1:10.

Baumit FungoFluid I Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb). 

Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený pre použitie na špeciálne podklady 
ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad 
a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. Vhodný 
pre vnútorné aj vonkajšie použitie. 

ReClean 5 l   25,00/bal. 30,00/bal.

Spotreba: cca 0,5 – 0,8 l/m2 v závislosti od riedenia 5,00/l 6,00/l

Výdatnosť: cca 6 – 10 m2/balenie 
Balenie:  5 l plastová nádoba 
EAN:  9002429270676

FungoFluid 10 l 64,00/bal. 76,80/bal.

Spotreba: 0,05 – 0,1 l/m2 pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch 6,40/l 7,68/l

Výdatnosť: 100 – 200 m2/plast. nádoba 
Balenie:  10 l plastová nádoba
EAN: 9004329231757 

Uzatvárací základ 14 l 105,00/bal. 126,00/bal.

Spotreba: cca 0,42 l/m2 pri 2 náteroch  7,50/l 9,00/l

Výdatnosť: cca 30 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329253285 

Baumit AntiSulfat I Ochrana proti soliam

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) 
pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍSADY DO POVRCHOVÝCH ÚPRAV

ZÁKLADNÉ NÁTERY A PRÍSLUŠENSTVO

Baumit Antipilz I Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb 
Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, 
plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPILZ“ 
a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

Antipilz – Fasádne farby – príplatok*  0,40/l 0,48/l

Antipilz – Fasádne omietky – príplatok* 200,00/t 240,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

SpeedTop 6,50/bal.  7,80/bal.

Spotreba: cca 250 ml/25 kg vedro 
Balenie:  250 ml plastová nádoba
EAN: 9004329298569 

Baumit SpeedTop I Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna prísada do pastéznych povrchových úprav Baumit, urýchľujúca proces ich zrenia 
pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre omietku Baumit SilikonTop, 
resp. GranoporTop, pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej 
vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových 
úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou 
mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí nie je možná.

info  →  Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit Antipilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby 
a obnovy fasády.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHŠABLÓNY PRE KREATÍVNE TECHNIKY

typ Plocha 6,50/ks 7,80/ks

Rozmer: cca 102 x 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 x 6,5 cm, škára šírky 1 cm. 
 Na vytvorenie imitácie tehlového muriva na vizuálne ucelených plochách stien, 
 s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón. 
Balenie:  50 ks/krabica
 Predaj možný aj na kusy.  

typ Nárožie ľavé 3,70/ks 4,44/ks

Rozmer: cca 30 x 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 x 10 cm a 19 x 10 cm, škára šírky 1,5 cm. 
 Na zvýraznenie ľavého zvislého okraja ľubovoľnej plochy imitáciou tehlového muriva. 
Balenie:  50 ks/krabica
 Predaj možný aj na kusy.

Veľká šablóna 390,00/ks 468,00/ks

Rozmer: 190 x 20 cm 
Balenie:  1 ks

Stredná šablóna 185,00/ks   222,00/ks

Rozmer: 120 x 14 cm 
Balenie:  1 ks 

Malá šablóna 100,00/ks    120,00/ks

Rozmer: 90 x 10 cm 
Balenie:  1 ks

typ Nárožie pravé 3,70/ks 4,44/ks

Rozmer: cca rozmer cca 30 x 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 x 10 cm a 19 x 10 cm, škára šírky 1,5 cm. 
 Na zvýraznenie pravého zvislého okraja ľubovoľnej plochy imitáciou tehlového muriva. 
Balenie:  50 ks/krabica
 Predaj možný aj na kusy.

Baumit CreativTop šablóna – tehličky 

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, 
na vytvorenie imitácie tehlového muriva pomocou kreatívnych techník z omietky 
Baumit CreativTop. 

Dodávané typy šablóny:

Baumit CreativTop šablóna – drevo

Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného 
obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Dodávané rozmery šablóny:

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DODACIE LEHOTY 

Výrobky Baumit NanoporTop Fine, NanoporColor, StarTop, 
StarColor, CreativTop (okrem zrnitosti Max a Pearl), PuraTop, 
PuraColor a  nátery Lasur, Metallic, Glitter a Finish – dodacia 
lehota do dvoch pracovných dní.

Farebné omietky Baumit CreativTop Max, Pearl a Silk, farba Baumit 
SanovaColor a farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníc Baumit  
– dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, 
v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného 
množstva materiálu.

Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life 
- fasádne omietky Baumit Nanopor- (okrem štruktúry Fine), 
Silikon-, Silikat-, Mosaik-, open-, Granopor-, Duo a SiliporTop a 
fasádne farby Silikon-, Silikat- a GranoporColor – dodacia lehota 
nasledujúci pracovný deň na celom území Slovenska. 

Dodacia lehota nasledujúci pracovný deň do 16.00 platí pre 
objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti (t. j. okrem 
iného adresu dodania vrátane ulice a popisného čísla, meno kon-
taktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie 
odbytu do 10.30 hod., v období od 1. 4. do 16. 11. 2018. Mimo 
tohto časového obdobia dodávky do dvoch pracovných dní. 

SPOTREBA

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia 
pre ideálny m2 jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení 
plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) 
je potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 10 – 15 % 

v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. 
V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam 
vo farebnom odtieni. 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 041/507 66 51.

PRODUKTY

 36 odtieňov mozaikovej omietky Baumit MosaikTop
 74 odtieňov Baumit SiliporTop, 78 odtieňov Baumit DuoTop

Podľa vzorkovnice Baumit DesignLife sú k dispozícii nasledovné 
produkty:

 Baumit Lasur – 16 transparentných farieb
 Baumit Metallic – 11 farieb s kovovým leskom
 Baumit Glitter – 4 trblietavé nátery

Dôležité upozornenie pri objednávaní 

Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnej 
šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné 
množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť 
k odchýlkam v odtieni farieb.  

Farebné odtiene povrchových úprav podľa 
vzorkovnice Baumit Life sú k dispozícii 
v 888 starostlivo vybraných odtieňoch 
pre nasledovné produkty:

 94 základných intenzívnych farieb Baumit dodávaných ako 
omietka PuraTop a farba PuraColor

 81 x 8 farieb Baumit Nanopor–, Star–, Pura–, Silikon–, Silikat–, 
GranoporTop a –Color, openTop a CreativTop

 81 x 6 farieb Baumit SanovaColor
 13 x 8 farieb výhradne pre Baumit Pura– a GranoporTop a 

–Color, StarTop a CreativTop
 žiarivo biela farba LIFE 0019 PREMIUM pre Nanopor–, Star– 

a PuraTop a Color. Celkovo vždy 6 odtieňov bielej pre omietky 
a farby Nanopor, Star, Pura, Silikon, Silikat a Granopor, ako aj 
pre farbu SanovaColor a omietky openTop a CreativTop 

PRÍPLATOK ZA FAREBNÝ ODTIEŇ

Fasádne omietky a farby Baumit Nanopor, Star, Pura, Silikon, 
Silikat, Granopor, fasádne farby  SanovaColor, fasádne omietky 
openTop, MosaikTop, CreativTop, SiliporTop a DuoTop – všetky 
farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life sú bez príplatku 
za farebný odtieň.

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa 
vzorkovnice Baumit DesignLife – všetky farebné odtiene sú bez 
príplatku za farebný odtieň.

Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice 
Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné príplatky 
za farebný odtieň: 0,48 EUR/kg omietky, 1,60 EUR/l farby.
Uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, 
bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných 
a platobných podmienkach.
Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo 
vzorkovníc Baumit – cena sa stanoví individuálne na základe 
konkrétnej požiadavky.
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TSR (Total Solar Reflectance) – tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej 
odrazivosti povrchovej úpravy nahrádza na základe najnovších 
poznatkov vedy a techniky doteraz zaužívaný súčiniteľ HBW, 
tzv. stupeň svetelnej odrazivosti.

Súčiniteľ HBW popisuje odrazivosť len viditeľnej časti spektra 
slnečného žiarenia, TSR charakterizuje schopnosť fasády odrážať 
slnečné žiarenie v celom spektre vlnových dĺžok. Kým súčiniteľ 
HBW závisí len od farebnosti povrchovej úpravy, hodnotu súčiniteľa 

TSR ovplyvňuje i jej materiálové zloženie, pričom hodnotu 
TSR výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva 
(pigmentu).

Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú 
schopnosť povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho 
materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie a teda i jej 
vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska 
jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády.

TSR – SÚČINITEĽ CELKOVEJ SLNEČNEJ ODRAZIVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Vo všetkých farebných povrchových úpravách 
Baumit sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. farebné 
pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej 
miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) 

zložku slnečného žiarenia. Povrchové teploty povrchových úprav 
tepelnoizolačných systémov (ETICS) aj veľmi sýtych farebných 
odtieňov sú preto výrazne nižšie ako pri používaní bežných 
pigmentov a predstavujú tak výrazne menšie riziko z hľadiska 
prehrievania zateplenej fasády a jej dlhodobej životnosti.
Použitie vysoko kvalitných pigmentov najnovšej generácie v povr-
chových úpravách Baumit spolu so zavedením súčiniteľa TSR ako 
charakteristiky farebného odtieňa z hľadiska jeho schopnosti odrážať 
slnečné žiarenie prináša našim zákazníkom výrazné rozšírenie mož-
ností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjedno-
dušenie pravidiel pre návrh tzv. tmavých fasád so zateplením:

1. Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom celkovej slnečnej 
odrazivosti TSR ≥ 25 sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez 
obmedzenia.

2. Farebné odtiene Baumit Life so stupňom celkovej slnečnej 
odrazivosti TSR < 25 sú vhodné ako povrchová úprava te-
pelnoizolačných systémov, pokiaľ sa táto skutočnosť zohľadní 
pri návrhu výstužnej vrstvy t. j. pokiaľ sa použije 2x stierka 
StarContact White, StarContact, resp. openContact, každá 
vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou alebo 1x stierka Star-
Contact Forte, resp. PowerFlex so sklotextilnou mriežkou. Typ 
použitého izolantu je ľubovoľný bez akýchkoľvek obmedzení.

3. Omietka Baumit MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava 
ETICS s výnimkou odtieňov M314, M317, M323, M324, M331, 
M332, ktoré sú vhodné len na malé plochy a detaily.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE TMAVÉ ODTIENE POVRCHOVÝCH ÚPRAV TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

0881, 0882, 0891, 0892, 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 
0922, 0931, 0932, 0971, 0972

 Všetky odtiene SanovaColor, SiliporTop a DuoTop majú súčiniteľ 
celkovej slnečnej odrazivosti TSR ≥ 25

 Všetky odtiene Baumit Life so súčiniteľom TSR < 25 sú vo 
vzorkovniciach na str. 12 – 13, zreteľne označené „*“, komplet-
ný prehľad hodnôt súčiniteľa TSR pre všetky povrchové úpravy 
Baumit Life nájdete na našej webovej stránke www.baumit.sk.

 Všetky farebné odtiene Baumit Life majú súčiniteľ celkovej 
slnečnej odrazivosti TSR > 20

 Odtiene Baumit Nanopor-, Star-, Pura-, Silikon-, Silikat-, 
GranoporTop a -Color, Baumit openTop, resp. CreativTop 
so súčiniteľom TSR < 25: 

 0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 
0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0423,0431, 0432, 
0441, 0442, 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 

SÚČINITEĽ TSR PRE FAREBNÉ ODTIENE ZO VZORKOVNICE BAUMIT LIFE

OPATRENIA PROTI RIASAM, HUBÁM A PLESNI OPATRENIA PROTI RIASAM, HUBÁM A PLESNI 

Samočistiaca omietka Baumit NanoporTop a samočistiaca 
farba Baumit NanoporColor majú unikátnu receptúru s trvalou 
aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením 
mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy, ďaľšie 
pridávanie chemických prísad preto nie je potrebné. 

Všetky ostatné tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit 
obsahujú prísady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, 
ktoré plne postačuje pre zabezpečenie odolnosti fasády 
v štandardných podmienkach. 

V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov 
(zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť 
lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) 
odporúčame objednať za zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg omietky, 
resp. 0,40 EUR/l farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu 
so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Na objednávke 
zreteľne uveďte slovo ANTIPILZ. 
Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, 
bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných 
a platobných podmienkach.
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PREHĽAD TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV

 

StarTop /1

PremiumPrimer /2

StarContact White
alt. StarContact

StarTex

StarTherm

StarContact White
alt. StarContact

StarTrack

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZÁKLADNÝ 
NÁTER

STIERKOVANIE

VÝSTUŽ

TEPELNÁ 
IZOLÁCIA

LEPENIE

KOTVENIE

 

NanoporTop 
alt. openTop /1

PremiumPrimer

openContact

openTex

open refl ect
alt. openTherm

openContact

StarTrack

 /1 Ďalšie možnosti povrchových úprav tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete na str. 20 – 28

 /2 V prípade aplikácie na StarContact White alebo PowerFlex sa základný náter nevyžaduje

 dýcha 4x lepšie

 optimálna vnútorná klíma

 jedinečný systém pre každú 
fasádu

 kvalita a bezpečnosť

 šetrí čas a peniaze

 široký sortiment 
povrchových úprav

 

SilikatTop /1

PremiumPrimer /2

StarContact White
alt. StarContact

StarTex

Minerálne 
fasádne izolačné dosky

StarContact White
alt. StarContact

Kotva S

 čisto minerálny systém

 požiarna odolnosť

 kvalita a bezpečnosť

E MO

BAUMIT STAR 
EPS

BAUMIT STAR 
MINERALBAUMIT OPEN

Viac informácií: Baumit Systémy    str. 34Viac informácií: Baumit Systémy    str. 32Viac informácií: Baumit Systémy    str. 30
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PuraTop /1

PremiumPrimer /2

StarContact White
alt. StarContact

StarTex

StarTherm Resolution

StarContact White
alt. StarContact

Kotva S

 o 30 % lepšia izolácia
 pre obmedzené možnosti 

zateplenia
 ideálny pre nízkoenergetické 

domy

 

StarTop /1

PremiumPrimer /2

PowerFlex

StarTex

StarTherm 

StarContact White
alt. StarContact

StarTrack

 vysoká odolnosť 

 pre extrémne namáhanie

 jednoduché spracovanie 
s pastéznou stierkou

 

GranoporTop
alt. SilikatTop /1

UniPrimer

ProContact

StarTex

Fasádne izolačné dosky EPS-F
alt. Minerálne fasádne izolačné dosky

ProContact
alt. PaneloFix

Kotva S

 kvalita za výbornú cenu

 jednoduché spracovanie

 široký sortiment 
povrchových úprav

R IP

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZÁKLADNÝ 
NÁTER

STIERKOVANIE

VÝSTUŽ

TEPELNÁ 
IZOLÁCIA

LEPENIE

KOTVENIE

BAUMIT STAR 
RESOLUTION BAUMIT PRO BAUMIT POWER

Viac informácií: Baumit Systémy    str. 40Viac informácií: Baumit Systémy    str. 38Viac informácií: Baumit Systémy    str. 36
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Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ETICS KOMPONENTY

LEPIACE STIERKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

LEPIDLÁ A STIERKY

Baumit openContact

Lepiaca stierka jedinečnej kvality s bielym cementom pre tepelnoizolačné systémy Baumit 
open, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou 
ETAG 004. Vysoko paropriepustná, veľmi  pružná, extrémne odolná voči poveternostným 
vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou. Pre objekty s najvyššími nárokmi na kvalitu 
vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha. Na lepenie a stierkovanie dosiek Baumit 
openTherm, open plus a open reflect v tepelnoizolačnom systéme Baumit open.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

openContact 25 kg 15,00/bal. 18,00/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 4,5 – 5,5 kg/m2 600,00/t 720,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4,5 – 5 kg/m2

Výdatnosť: Lepenie: cca 5,6 – 7,2 m /vrece
 Vyrovnávanie + armovanie: 5 – 5,6 m2/vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 5997430233595
 8581579233591

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.
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Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 26
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHLEPIACE STIERKY

StarContact White 25 kg 15,00/bal. 18,00/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 600,00/t 720,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2  (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000192
 5997430561537

StarContact 25 kg 12,00/bal. 14,40/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 480,00/t 576,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101128
 5997430561056

Baumit StarContact White

Biela cementová lepiaca stierka najvyššej kvality pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, 
spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. 
Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou 
spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Pre použitie v náročných 
poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyššia vlhkosť vzduchu) 
i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených vetrom alebo extrémnym 
počasím). Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného 
betónu  a iných náročných podkladov. Na stierkovanie v tepelnoizolačných systémoch 
Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie - XPS, StarTherm, 
StarTherm Resolution a pod.

Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo 
na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

V prípade lepenia fasádnych izolačných dosiek EPS-F alebo minerálnych dosiek na podklad bez 
zvláštnych nárokov (tehlové murivo, omietka a pod.) je možné na lepenie použiť aj lepiacu stierku 
Baumit ProContact.

Baumit StarContact

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou 
mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. 
Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou 
spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Obzvlášť vhodná pre použitie 
v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania i životnosti. 
Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu 
a iných náročných podkladov. Na stierkovanie všetkých typov fasádnych izolačných dosiek 
v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na 
spracovanie - XPS, StarTherm, StarTherm Resolution a pod.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

LEPIACE STIERKY

ETICS KOMPONENTY

StarContact Forte 25 kg 18,25/bal. 21,90/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 4 – 6 kg/m2 730,00/t 876,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 5 – 8 kg/m 
Výdatnosť: Lepenie: cca 4 – 6 m2/vrece
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3 – 5 m2/vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101135
 9004329261150

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit StarContact Forte | DickschichtKlebespachtel

Lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie polystyrénových, minerálnych 
a korkových fasádnych izolačných dosiek, ako aj izolačných dosiek na báze drevného vlákna 
(napr. Hofatex, Steico a  pod.), hydrofobizovaná.
Ideálna na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi tmavej 
farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 37.

Hrúbka stierky: 5 – 8 mm.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit ProContact 

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačný systém Baumit Pro, spĺňajúca parametre 
smernice ETAG 004. Pružná, odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná pre použitie 
v bežných podmienkach počas realizácie i životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov  
na ekonomickú efektívnosť riešenia. Na lepenie a stierkovanie dosiek EPS-F a minerálnych 
dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro. Nevhodné pre dosky XPS!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

ProContact 25 kg 9,75/bal. 11,70/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 390,00/t 468,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101432
 5997430561384

ProContact silo 400,00/t 480,00/t

Spotreba: Lepenie: cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: Lepenie: cca 280 m2/t (polystyrénové izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 240 m2/t (polystyrénové izolačné dosky)
 Lepenie: cca 200 m2/t (minerálne izolačné dosky)
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 140 m2/t (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  Silo

E M
R I
O

P

E M
R I
O

P



43Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH LEPIACE STIERKY A STIERKOVÉ HMOTY

PoroContact W 20 kg 16,80/bal. 20,16/bal.

Spotreba: Lepenie: cca 4 – 5 kg/m2 840,00/t 1.008,00/t

 Vyrovnávanie + armovanie: cca 5 – 6 kg/m
Výdatnosť: Lepenie: cca 5 – 6 m2/vrece
 Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 – 5 m2/vrece
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg
EAN: 8581579101524

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit FlexProtect | Sockelschutz Flexibel

Jednozložková pružná izolačná stierka proti odstrekujúcej vode, zemnej vlhkosti 
a beztlakovej presakujúcej vode, na tenkovrstvové nanášanie v 1 – 2 vrstvách, obzvlášť 
pre izoláciu ETICS v oblasti kontaktu s terénom. Trvalo pružná, s hydraulickým procesom 
tuhnutia a tvrdnutia, vodonepriepustná, odolná voči UV-žiareniu, bez obsahu 
rozpúšťadiel.

PowerFlex 25 kg 64,50/bal. 77,40/bal.

Spotreba: cca 4 – 5 kg/m2 2.580,00/t 3.096,00/t

Výdatnosť: cca 5 – 6 m2/vedro
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 9004329261426

FlexProtect 20 kg 128,00/bal. 153,60/bal.

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm 6.400,00/t 7.680,00/t

Výdatnosť: cca 6,7 m2 / vrece
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
EAN: 4005893017841

Baumit PowerFlex

Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie všetkých 
typov fasádnych izolačných dosiek v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baumit Power. 
Vďaka obsahu aramidových vlákien extrémne odolná voči mechanickému zaťaženiu.
Ideálna tiež na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi 
tmavej farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 37.

Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit PoroContact W

Biela lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných 
dosiek, obzvlášť vhodná pre fasádne izolačné dosky MultiPor. 
Taktiež vhodná na realizáciu stierkovej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou ako súčasť 
vonkajšieho omietkového systému pre pórobetónové tvárnice.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

LEPIACE HMOTY

ETICS KOMPONENTY

Baumit SupraFix

Minerálne lepidlo na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych 
izolačných dosiek všetkých typov na kritické podklady na báze dreva, OSB dosky, 
bitúmenové izolačné vrstvy, resp. hutný betón s extrémne nízkou nasiakavosťou. 

Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy 
tepelnoizolačných systémov. 

SupraFix 25 kg 36,25/bal. 43,50/bal.

Spotreba: cca 2,0 – 2,5 kg/m2 – celoplošné lepenie 1.450,00/t 1.740,00/t

 cca 4,0 – 5,0 kg/m2 – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Výdatnosť: cca 10,0 – 12,5 m2/vrece – celoplošné lepenie
 cca 5,0 – 6,0 m2/vrece – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 9004329261358

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

PaneloFix 25 kg 7,75/bal. 9,30/bal.

Spotreba: cca 2,5 – 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky) 310,00/t 372,00/t

 cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky) 
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101227
 5997430561476

Baumit PaneloFix

Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie všetkých druhov fasádnych 
izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect, openPlus a XPS) 
na minerálne podklady a na vyrovnávanie podkladu pri kontaktných tepelnoizolačných 
systémoch (ETICS). 

Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy 
tepelnoizolačných systémov. 

Disperzné lepidlo 25 kg 91,25/bal. 109,50/bal.

Spotreba: cca 2 kg/m2 (celoplošné lepenie) 3.650,00/t 4.380,00/t

Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 9004329261044

Baumit Disperzné lepidlo | Baumit DispersionsKleber

Lepiaca hmota na báze disperzie plastov určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek 
na podklad z drevotrieskových dosiek.
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45Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY

openTex 50 bm 52,25/bal. 62,70/bal.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 0,95/m2 1,14/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
Balenie:  bal. 50 bm resp. 55 m2, 1 paleta = 33 balov = 1650 bm resp. 1815 m2

EAN: 8581570000130

Baumit openTex

Sklotextilná armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného 
tepelnoizolačného systému Baumit open, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, 
šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m2.

StarTex 50 bm 1.361,25/paleta 1.633,50/paleta

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 0,75/m2 0,90/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
Balenie:  bal. 50 bm resp. 55 m2, 1 paleta = 33 balov = 1650 bm resp. 1815 m2

EAN: 8581570000093

StarTex 10 bm 11,55/bal. 13,86/bal.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2 1,05/m2 1,26/m2

Výdatnosť: cca 10 m2/bal.
Balenie:  bal. 10 bm resp. 11 m2, 1 paleta = 110 balov = 1100 bm resp. 1210 m2

EAN: 8581570000116

Baumit StarTex 
Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná voči 
pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m2.

StrongTex 25 bm 85,00/bal. 102,00/bal

Spotreba: cca 1,1 bm/m2 3,40/m2 4,08/m2

Výdatnosť: cca 22,5 m2/bal.
Balenie:  25 bm, 1 paleta = 30 balov = 750 bm
EAN: 9004329262034

Baumit StrongTex

Sklotextilná mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach s veľkým mechanickým 
namáhaním (napr. oblasť sokla), šírka 1 m, veľkosť ôk 5 x 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m2.
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Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ETICS KOMPONENTY

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

IZOLAČNÉ 
DOSKY

Baumit open reflect 

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paro-
priepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú 
dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie. S reflexným 
nástrekom na lícovej strane, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti. 

Hrúbka dosky Balenie: počet m2/balík Hrúbka dosky Balenie: počet m2/balík
4 cm 6,0 14 cm 1,5
6 cm 4,0 16 cm 1,5
8 cm 3,0 18 cm 1,0

10 cm 2,5 20 cm 1,0
12 cm 2,0

open refl ect cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit openPlus

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, 
vysokoparopriepustné, sivej farby, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, 
ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie.

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY 

Baumit openTherm

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, 
vysoko paropriepustné. Rozmer: 50 x 100 cm.

openTherm cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,04 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

openPlus cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ = 10
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 4,0 14 cm 1,5
8 cm 3,0 16 cm 1,5

10 cm 2,5 18 cm 1,0
12 cm 2,0 20 cm 1,0

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 4,0 14 cm 1,5
8 cm 3,0 16 cm 1,5

10 cm 2,5 18 cm 1,0
12 cm 2,0 20 cm 1,0
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

ETICS KOMPONENTY

Baumit StarTherm reflect 

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou 
schopnosťou. S reflexným nástrekom svetloružovej farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii 
systému eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty 
v prechodnom období. 
Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

Fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm refl ect majú na lícnej strane refl exný nástrek svetloružovej 
farby, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti. Odporúčame ich používať obzvlášť 
v prechodnom období (jar, jeseň) s veľkými výkyvmi vonkajšej teploty počas dňa – predídete tak 
problémom pri realizácii spôsobenými objemovými zmenami sivého izolantu vplyvom slnečného 
žiarenia počas dňa a náhleho poklesu teplôt v noci.

StarTherm refl ect cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ < 60
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

StarTherm cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,031 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ < 60
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Baumit StarTherm 

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou 
schopnosťou. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

info  →  Ceny fasádnych izolačných dosiek 

Ceny fasádnych izolačných dosiek pravidelne aktualizujeme, pričom naši zmluvní obchodní partneri obdržia ceny s dostatočným predstihom písomne (e–mailom, listom). 
Informácie o aktuálnych cenách izolačných dosiek pre obchodných partnerov poskytuje naše zákaznícke centrum 02/593 033 41 – 44. Taktiež ich nájdete na www.baumit.sk, 
v časti Servis a dokumenty / Cenník.

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 4,0 12 cm 2,0
7 cm 3,5  14 cm 1,5
8 cm 3,0 16 cm 1,5
9 cm 2,5 18 cm 1,0

 10 cm 2,5 20 cm 1,0

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
6 cm 4,0 12 cm 2,0
7 cm 3,5  14 cm 1,5
8 cm 3,0 16 cm 1,5
9 cm 2,5 18 cm 1,0

 10 cm 2,5 20 cm 1,0
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49Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHFASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

PROGRESÍVNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne izolačné dosky EPS-F cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,04 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ = 40
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F

Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu rozmerov 
50  x 100 cm, v hrúbke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

Baumit StarTherm Resolution

Fasádne izolačné dosky s mimoriadnou tepelnoizolačnou schopnosťou. Na báze resolovej 
tvrdenej peny, v hrúbkach od 5 cm vrátane obojstranne kašírované vrstvou šedého EPS-F 
v hrúbke 3 mm, ktorá umožňuje prebrúsenie povrchu dosiek pri realizácii a uľahčuje 
nanášanie výstužnej stierky. Na izoláciu ostení, parapetov, roletových skriniek a pod.  
je v prípade potreby možné dodať i izolant hrúbky 30 a 40 mm bez kašírovania sivým EPS-F. 
Hrúbky 50 – 300 mm obojstranne kašírované sivým EPS-F.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Resolution cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,022 W/(m.K) info  →  str. 48

Paropriepustnosť:  μ = 30 – 50
Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky ks/balík Počet m2/balík
5 cm 10 5,0
6 cm 8 4,0
7 cm 7 3,5
8 cm 6 3,0
9 cm 5 2,5

10 cm 5 2,5
12 cm 4 2,0
14 cm 3 1,5
16 cm 3 1,5
18 cm 2 1,0
20 cm 2 1,0
22 cm 2 1,0
24 cm 2 1,0
26 cm 2 1,0
28 cm 1 0,5
30 cm 1 0,5

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1 cm 25,0 9 cm 2,5
2 cm 12,5 10 cm 2,5
3 cm 8,0 12 cm 2,0
4 cm 6,0  14 cm 1,5
5 cm 5,0  16 cm 1,5
6 cm 4,0 18 cm 1,0
7 cm 3,5 20 cm 1,0
8 cm 3,0 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

ETICS KOMPONENTY

Minerálne fasádne izolačné dosky

Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501–1).

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvo – 30 m3. Dodacie lehoty po dohode 
s oddelením odbytu.

Minerálna fasádna izolačná doska – pozdĺžna orientácia vlákna cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,035 W/(m.K) – Nobasil FKD S Thermal  info  →  str. 48

 λD = 0,036 W/(m.K) – Isover TF Profi 
 λD = 0,037 W/(m.K) – Nobasil FKD RS C1
Pevnosť v ťahu: TR 10 – 10 kPa  (okrem dosiek Nobasil FKD RS C1: pevnosť v ťahu sa pre ne neudáva)

Rozmer:  60 x 100 cm
Spotreba: 5 ks/3 m2

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík

Nobasil
FKD RS C1 

Nobasil 
FKD S 

Thermal 

Isover 
TF Profi 

Nobasil 
FKD S 

Thermal 

Isover 
TF Profi 

2 cm 9,6 – – 10 cm 1,8 1,2
3 cm 6,0 – 4,8 12 cm 1,2 1,2
4 cm 4,2 – 2,4 14 cm 1,2 1,2
5 cm – 4,2 2,4 15 cm 1,2 1,2
6 cm – 3,0 1,8 16 cm 1,2 1,2
7 cm – 2,4 1,8 18 cm 1,2 0,6
8 cm – 2,4 1,8 20 cm 1,2 0,6

22 cm 0,6 0,6
24 cm 0,6 0,6
24,5 cm 0,6 –
25 cm – –
26 cm – 0,6
28 cm – 0,6
30 cm – 0,6

Minerálna fasádna izolačná doska L – kolmá orientácia vlákna  cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,041 W/(m.K) (Isover NF 333) info  →  str. 48

 λD = 0,040 W/(m.K) (Nobasil FKL)
Pevnosť v ťahu: TR 80 – 80 kPa  (Isover NF 333)
 TR 100 – 100 kPa (Nobasil FKL)
Rozmer:  20 x 120 cm, resp. 33,3 x 100 cm – Isover NF 333
Spotreba: 25 ks/6m2, resp. 3 ks/m2 – Isover NF 333

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
Isover 

NF 333
Nobasil 

FKL
Isover 

NF 333
Nobasil 

FKL
2 cm 10,00 15 cm – 1,44
3 cm 6,66 16 cm 1,00 1,44
4 cm 5,00 18 cm 1,00 1,44
5 cm 4,00 20 cm 1,00 1,44
6 cm 2,66 22 cm 0,67 1,44
7 cm 2,66 24 cm 0,67 0,72
8 cm 2,00 2,88 25 cm – –

10 cm 2,00 2,16 26 cm voľné dosky 0,72
12 cm 1,33 2,16 28 cm voľné dosky –
14 cm 1,00 2,16 30 cm voľné dosky –
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS–P | FassadenDämmplatte XPS

Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, 
obzvlášť vhodné pre oblasť sokla. 

S razeným (zdrsneným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK). 
Na požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén typu XPS–G s hladkým povrchom.

Fasádne izolačné dosky XPS–P cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,035 W/(m.K) – hrúbky 3 – 6 cm,  info  →  str. 48
 0,036 W/(m.K) – hrúbky 8 – 12 cm, 0,038 W/(m.K) hrúbky nad 12 cm 

Paropriepustnosť:  μ =70 – 100
Rozmer:  60 x 125 cm
Spotreba: 4 ks/3 m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
2 cm 15,00 10 cm 3,00
3 cm 10,50 12 cm 3,00
4 cm 7,50  14 cm 2,25
5 cm  6,00  16 cm 2,25
6 cm 5,25 18 cm 1,50
8 cm 3,75 20 cm 1,50

ŠPECIÁLNE  FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Izolačné dosky EPS Perimeter cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,032 W/(m.K)  info  →  str. 48 

Paropriepustnosť:  μ = 40 – 100
Rozmer:  60 x 125 cm
Spotreba: 4 ks/3 m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
3 cm 12,00 12 cm 3,00
5 cm 7,50 14 cm 2,25
6 cm 6,00 16 cm 2,25
8 cm 4,50 18 cm 1,50

10 cm 3,75 20 cm 1,50

Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER 

Izolačné dosky na báze polystyrénu, so zvýšenou pevnosťou a zníženou nasiakavosťou, 
vhodné ako tepelná izolácia a mechanická ochrana hydroizolácie podzemných obvodových 
stien budov, základov, základových dosiek a pod. Prevedenie hrán so stupňovitou drážkou 
(EPS Perimeter P+D) alebo s rovnou hranou (EPS Perimeter SD).

info  →  Lepenie a stierkovanie izolačných dosiek v oblasti sokla
 
Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS a EPS Perimeter odporúčame použiť výhradne Baumit StarContact White, Baumit StarContact príp. Baumit openContact, 
v prípade lepenia na neminerálne podklady (bitumenové lepenky, drevo) Baumit SupraFix. Povrch dosiek typu G je nevyhnutné pred spracovaním dostatočne zdrsniť.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

OSTATNÉ IZOLAČNÉ DOSKY

ETICS KOMPONENTY

Baumit Izolačné dosky Uni

Špeciálne izolačné dosky  z extrudovaného polystyrénu s povrchom obojstranne upraveným 
špeciálnou cementovou hmotou, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, odolné 
proti vode.  S dostatočnou povrchovou pevnosťou a stabilitou.  Na úpravu podkladu v 
sanitárnych miestnostiach pred realizáciou keramických obkladov, na vytváranie deliacich 
stienok, priečok, odkladacích plôch, plôch  na osadenie umývadla, doplnkové plochy 
kúpeľní a pod.
V hrúbke od 3 cm ideálne pre rýchle a bezpečné vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy podlahy 
pri obnove balkónov pomocou systému Baumit Baumacol – viac informácií str. 106!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu! Dodávka iba po ucelených baleniach.

Izolačné dosky Uni cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,035 W/(m.K) info  →  str. 48 

Paropriepustnosť:  μ = 70 – 100
Rozmer:  1300 x 600 mm, hrúbky nad 10 mm vrátane – 2600 x 600 mm
Balenie:

Hrúbka dosky m2 v balíku Hrúbka dosky m2 v balíku
4 mm 62,40 50 mm 37,44
6 mm 124,80 60 mm 31,20

10 mm 168,45 70 mm 28,08
12,5 mm 140,40 80 mm 24,46

20 mm 93,60 100 mm 18,72
30 mm 62,40 120 mm 15,60
40 mm 46,80

Baumit Podlahový polystyrén EPS 100S 

Podlahové izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu pre vytvorenie tepelnej 
izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým vykurovaním.

Podlahový polystyrén EPS 100S cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: λD = 0,038 W/(m.K) info  →  str. 48 

Rozmer:  50 x 100 cm
Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1 cm 25,0 8 cm 3,0
2 cm 12,5 10 cm 2,5
3 cm 8,0 12 cm 2,0
4 cm 6,0 14 cm 1,5
5 cm 5,0 16 cm 1,5
6 cm 4,0 18 cm 1,0
7 cm 3,5 20 cm 1,0
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PREHĽAD IZOLANTOV PRE BAUMIT ETICS

info  →  Fasádne izolačné dosky v tepelnoizolačných systémoch Baumit

Návrh vhodného typu izolantu s presnou špecifi káciou vlastností a návrhom potrebnej hrúbky na základe stavebno-fyzikálneho prepočtu pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, 
spracovanej a schválenej odborne spôsobilou osobou (architektom, projektantom).
Vyššie uvedená tabuľka slúži na základnú informáciu a poskytuje prehľad a porovnanie najdôležitejších fyzikálno-technických parametrov jednotlivých typov izolantov.

Tieto piktogramy označujú vhodnosť konkrétnych typov izolačných dosiek pre jednotlivé tepelnoizolačné systémy Baumit a zároveň poskytujú informáciu o materiáli vhodnom 
na lepenie a stierkovanie konkrétneho izolantu v prípade jeho použitia na minerálnom podklade (betón, tehla, pórobetón, minerálna omietka a pod.). Viac informácií nájdete 
na str. 38 – 39 alebo v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy, kde nájdete taktiež podrobné informácie o technických parametroch jednotlivých fasádnych 
izolačných dosiek a o podmienkach ich použitia a spracovania.

Baumit Izolačná doska

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

λD [W/(m.K)]/1

Faktor 
difúzneho 

odporu 
μ

 Štandardne 
vyrábané 
hrúbky 

[cm]

Rozmer 
dosiek

  
[cm]

Odporúčaná hrúbka izolantu  pre 
dosiahnutie tepelného odporu R/2

R=4,4 
m2.K/W

R=6,5 
m2.K/W

Baumit open refl ect 0,031 10 6 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit openPlus 0,031 10 6 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit openTherm 0,040 10 6 – 20 100 × 50 18 cm 26 cm/3

Baumit StarTherm refl ect 0,031 < 60 6 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit StarTherm 0,031 < 60 1 – 20 100 × 50 14 cm 20 cm

Baumit StarTherm Resolution 0,022 20 – 50 5 – 30 100 x 50 10 cm 16 cm

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F 0,040 40 1 – 20 100 × 50 18 cm 26 cm/3

Minerálna fasádna izolačná doska TF Profi 0,036 1 3 – 30 100 × 60 16 cm 24 cm

Minerálna fasádna izolačná doska NF 333 0,041 1 2 – 30 100 × 33,3 18 cm 28 cm

Minerálna fasádna izolačná doska FKD S 
Thermal

0,035 max. 3,5 5 – 24,5 100 × 60 16 cm 24 cm

Minerálna fasádna izolačná doska FKD RS C1 0,037 1 2 – 4 100 × 60 — —

Minerálna fasádna izolačná doska FKL 0,040 max. 3,3 8 – 26 100 × 20 18 cm 26 cm

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS
0,035 

– 0,038
70 – 100 2 – 20 125 × 60 16 –18 cm —

Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER 0,032 40 – 100 3 – 16 125 × 60 16 cm —

Fasádne izolačné dosky MultiPor/4 0,045 3 5 – 20 60 × 50 20 cm —

/1Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λD udávané výrobcom izolačných dosiek.  
/2Tepelný odpor samotného izolantu bez muriva, vypočítané na základe technických parametrov udávaných výrobcom. 
/3Neštandardný rozmer izolačnej dosky.  
 /4Informácie o tepelnoizolačnom systéme Baumit MultiPor nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Poznámka: Aktuálna odporúčaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) je R=4,4 m2.K/W a súčiniteľ prechodu tepla U=0,22 W/(m2.K) podľa STN 73 0540 - 2 : 2012. 
Cieľová odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) od 1. 1. 2021 je R=6,5 m2.K/W a súčiniteľ prechodu tepla U=0,15 W/(m2.K) podľa STN 73 0540 - 2 : 2012.
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Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ETICS KOMPONENTY

LEPIACE KOTVY STARTRACK Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

STARTRACK 
A KOTVY

StarTrack orange  69,00/100 ks 82,80/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:   40 mm/65 mm pórobetón
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9007646839842
Balenie:  100 ks
EAN: 8581576100230

Baumit StarTrack orange

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 40 mm/15 mm pórobetón.
Priemer drieku:  8 mm. 

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 42
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHLEPIACE KOTVY STARTRACK

StarTrack red 58,00/100 ks 69,60/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:   40 mm 
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9004329278202
Balenie:  100 ks
EAN: 8581576100247

Baumit StarTrack red 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do tehly s omietkou!
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 40 mm. Priemer drieku:  8 mm. 

StarTrack Duplex 119,00/100 ks 142,80/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm/65 mm pórobetón
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E 
Dĺžka: 138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  200 ks
EAN: 9007646839828
Balenie:  100 ks
EAN: 8581576100278

Baumit StarTrack Duplex 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom, s integrovanou sklotextilnou výstužou. Maximálna hrúbka 
pôvodného zateplenia:  90 mm (vrátane pôvodnej omietky),  65 mm pórobetón. Priemer 
drieku:  8 mm. 

StarTrack blue 53,00/100 ks 63,60/100 ks

Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm
Vhodný podklad:  betón
Kategória podľa ETAG 014: A
Dĺžka: 55 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Spotreba: 6 ks/m2 
Balenie:  300 ks
EAN: 9004329278219
Balenie:  100 ks
EAN: 8581576100254

Baumit StarTrack blue 

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysoko kvalitného lepeného spoja.
Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do betónu bez omietky!
Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom 
pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom. Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad 
bez omietky!)  Priemer drieku:  8 mm. 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ZNAČKOVÉ BAUMIT KOTVY

ETICS KOMPONENTY

Kotva S 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón – 45 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)  35,00/100 ks 42,00/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)  40,00/100 ks 48,00/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)  50,00/100 ks 60,00/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)  56,00/100 ks 67,20/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)  69,00/100 ks 82,80/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)  75,00/100 ks 90,00/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)  80,00/100 ks 96,00/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)  90,00/100 ks 108,00/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  105,00/100 ks 126,00/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)  116,00/100 ks 139,20/100 ks 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Kotva N 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón – 45 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:   95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 21,60/100 ks 25,92/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 23,60/100 ks 28,32/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky 26,50/100 ks 31,80/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)  29,50/100 ks 35,40/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 34,40/100 ks 41,28/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm/1 (bez omietky) 44,20/100 ks 53,04/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm/1 (bez omietky) 54,00/100 ks 64,80/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm/1 (bez omietky) 68,70/100 ks 82,44/100 ks 
 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm/1 (bez omietky) 78,50/100 ks 94,20/100 ks

 275 mm  – hrúbka izolácie do 240 mm/1 (bez omietky) 88,40/100 ks 106,08/100 ks

 295 mm  – hrúbka izolácie do 260 mm/1 (bez omietky) 98,20/100 ks 117,84/100 ks 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

info  →  Baumit Kotva S – výhody pre vás!

Výhodou použitia Baumit Kotvy S je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Tento progresívny spôsob montáže sa 
realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k vŕtačke, vďaka ktorému sa kotva zafrézuje 15 mm pod rovinu povrchu. Vzniknutý otvor sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom 
z polystyrénu, resp. minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!
O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info–linke 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Baumit Kotva S 

Značková Baumit skrutkovacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým tŕňom 
na mechanické kotvenie fasádnych  izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Zápustná 
montáž kotvy pomocou Baumit S tool. Vhodná do všetkých typov podkladu – betón, 
ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku  8 mm, priemer 
taniera  60 mm.

Baumit Kotva N 

Značková Baumit zatĺkacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým tŕňom na mecha-
nické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov 
podkladov – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku 
 8 mm, priemer taniera  60 mm.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY S A STR U 2G

Baumit Kotva STR U 2G

Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické 
kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná 
do všetkých typov podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón.  
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera  60 mm.

Kotva STR U 2G 

Minimálna kotevná dĺžka:  plná tehla, betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón  
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 35,00/100 ks 42,00/100 ks

 135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 40,00/100 ks 48,00/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 50,00/100 ks 60,00/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 56,00/100 ks 67,20/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 69,00/100 ks 82,80/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 75,00/100 ks 90,00/100 ks

 235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 80,00/100 ks 96,00/100 ks

 255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 90,00/100 ks 108,00/100 ks 

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 455 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Baumit Uzatvárací disk STR U | STR U Rondelle

Uzatvárací disk na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zafrézovaní 
taniera Kotvy S, STR U 2G resp. STR H do izolačnej dosky.

Baumit Zátka STR U | Stopfen STR U

Zátka na uzatvorenie otvoru v Kotve S alebo STR U 2G po zaskrutkovaní oceľového 
tŕňa kotvy, pri aplikácii kotvy povrchovo, bez zafrézovania taniera kotvy do izolantu.

Zátka STR U 2,40/100 ks 2,88/100 ks

Balenie:  500 ks

Uzatvárací disk STR U  

EPS biely:   6,50/100 ks 7,80/100 ks

EPS šedý:        8,00/ 100 ks 9,60/100 ks

Minerál:   11,90/100 ks 14,28/100 ks

Priemer:  65 mm
Hrúbka: 15 mm
Balenie:  100 ks
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

ETICS KOMPONENTY

Baumit STR tool 2G

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie Kotvy STR U 2G resp. STR H 
do izolačnej dosky.

STR tool 2G 119,00/ks 142,80/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec STR tool
EAN:  4039161008477

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY S A STR U 2G

Baumit S tool

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie Baumit Kotvy S do izolačnej dosky.

S tool 119,00/ks 142,80/ks

Balenie:  1 ks montážny nadstavec S tool
EAN:  4005893029141

NOVÉ

Baumit Nastavovacia tyč pre Kotvu S

Nastavovacia tyč na prerobenie montážneho nadstavca Baumit STR tool 2G 
na Baumit S tool.

Nastavovacia tyč pre Kotvu S 27,00/ks 32,40/ks

Balenie:  1 ks
EAN:  4005893029158

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TŔŇOM

Baumit Kotva PTH-S

Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. 
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, 
pórobetón. Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Baumit Kotva PTH-SX

Skrutkovacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. 
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, 
pórobetón. Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Kotva PTH-S 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón 65 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, 
 ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Priemer drieku:  8 mm, priemer taniera  60 mm
Dĺžka:  

  
95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 25,40/100 ks 30,48/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 28,10/100 ks 33,72/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 31,30/100 ks 37,56/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 39,30/100 ks 47,16/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140mm (bez omietky) 42,20/100 ks 50,64/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 56,90/100 ks 68,28/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 65,80/100 ks 78,96/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 74,60/100 ks 89,52/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 95,20/100 ks 114,24/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 475 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Kotva PTH-SX 

Minimálna kotevná dĺžka:  35 mm, pórobetón – 55 mm
Vhodný podklad:  všetky typy podkladu – betón, plné tehly, 
 dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka: 135 mm  – hrúbka izolácie do 90 mm (bez omietky) 26,00/100 ks 31,20/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 110 mm (bez omietky) 29,00/100 ks 34,80/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 130 mm (bez omietky) 32,00/100 ks 38,40/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie do 150 mm (bez omietky) 38,00/100 ks 45,60/100 ks

 215 mm  – hrúbka izolácie do 170 mm (bez omietky) 45,00/100 ks 54,00/100 ks

 235 mm  – hrúbka izolácie do 190 mm (bez omietky) 53,00/100 ks 63,60/100 ks

 255 mm  – hrúbka izolácie do 210 mm (bez omietky) 63,00/100 ks 75,60/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY PTH-S A PTH-SX

ETICS KOMPONENTY

Izolačná zátka IZ 

EPS biely:   6,30/100 ks 7,56/100 ks

EPS šedý:   7,20/100 ks 8,64/100 ks

Minerál:   11,50/100 ks 13,80/100 ks

Priemer:  65 mm
Balenie:  100 ks
EAN: 8591502115986 – EPS biely
 8591502116815 – EPS šedý
 8591502102962 – Minerál

Baumit Izolačná zátka IZ

Izolačná zátka na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny určená na uzavretie otvoru po 
zafrézovaní taniera kotvy PTH-S a PTH-SX do izolačnej dosky.

Upozornenie: K zafrézovaniu kotvy PTH S a SX je potrebný Baumit Zápustný prípravok ZP.
Poznámka: V prípade potreby je k dispozícii Baumit Izolačná zátka IZ i pre fasádne izolačne dosky 
Baumit StarTherm.

Dodacie lehoty na vyžiadanie.

Baumit ZPR tool 110,00/ks 132,00/ks
Balenie:  1 ks montážny nadstavec

Baumit ZPR SDS tool 110,00/ks 132,00/ks
Balenie:  1 ks montážny nadstavec

Baumit ZPR tool 

Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie kotiev PTH-S a PTH-SX do izolačnej dosky. 
Montážny nadstavec je k dispozícii vo verzii ZPR SDS tool (upínanie SDS-plus) alebo 
vo verzii ZPR tool (upínanie šesťhran – 10 mm).

NOVÉ

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

Baumit Kotva PTH KZ

Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek 
do betónu, plných a dutinových tehál a ľahkého betónu. Priemer drieku:  8 mm, priemer 
taniera  60 mm.

Kotva PTH KZ 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D
Dĺžka:   75 mm – hrúbka izolácie do 40 mm (bez omietky) 22,00/100 ks 26,40/100 ks

   95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 25,00/100 ks 30,00/100 ks

 115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 27,00/100 ks 32,40/100 ks

 135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 29,00/100 ks 34,80/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 32,00/100 ks 38,40/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 34,00/100 ks 40,80/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 43,00/100 ks 51,60/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 51,00/100 ks 61,20/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 315 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Kotva PTH-EX

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm
Vhodný podklad: betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D
Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.
Dĺžka: 135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)  29,00/100 ks 34,80/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)   32,00/100 ks 38,40/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)  34,00/100 ks 40,80/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)  43,00/100 ks 51,60/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)  51,00/100 ks 61,20/100 ks

 235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)   62,00/100 ks 74,40/100 ks

 255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)  75,00/100 ks 90,00/100 ks

 275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)  92,00/100 ks 110,40/100 ks

 295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)  104,00/100 ks 124,80/100 ks

 315 mm – hrúbka izolácie do 280 mm (bez omietky)  128,00/100 ks 153,60/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.
Balenie: 200 ks, od dĺžky 155 mm 100 ks

Baumit Kotva PTH-EX

Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných 
dosiek do betónu, plných tehál, dutinových tehál a ľahkého betónu. 
Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

ETICS KOMPONENTY

Baumit Kotva H1 eco

Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom určená na kotvenie fasádnych izolačných dosiek 
do betónu, plných a dutinových tehál, ľahkého betónu a pórobetónu. Priemer drieku: 
 8 mm; priemer taniera  60 mm.

Kotva H1 eco 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm, pórobetón a ľahký betón 45 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:   95 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 21,60/100 ks 25,92/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie 60 – 80 mm (bez omietky) 23,60/100 ks 28,32/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie 80 – 100 mm (bez omietky) 26,50/100 ks 31,80/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie 100 – 120 mm (bez omietky) 29,50/100 ks 35,40/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie 120 – 140 mm (bez omietky) 34,40/100 ks 41,28/100 ks

 195 mm  – hrúbka izolácie 140 – 160 mm (bez omietky) 44,20/100 ks 53,04/100 ks

Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 295 mm. 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Kotva H4 eco 

Minimálna kotevná dĺžka:  Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón a ľahký betón 65 mm 
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:  135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 22,00/100 ks 26,40/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 24,00/100 ks 28,80/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 27,00/100 ks 32,40/100 ks

 195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 32,00/100 ks 38,40/100 ks

 215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 37,00/100 ks 44,40/100 ks

 235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 40,00/100 ks 48,00/100 ks

Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 295 mm. 

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Baumit Kotva H4 eco

Univerzálna zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladov – betón, ľahký 
betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TŔŇOM

Kotva SDX 8 

Minimálna kotevná dĺžka:  30 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E
Dĺžka:  100 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 28,00/100 ks 33,60/100 ks

 120 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 31,00/100 ks 37,20/100 ks

 140 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 35,00/100 ks 42,00/100 ks

 160 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 40,00/100 ks 48,00/100 ks

 180 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 43,00/100 ks 51,60/100 ks

 200 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 59,00/100 ks 70,80/100 ks

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Baumit Kotva SDX 8

Univerzálna zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na mechanické kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladov – betón, ľahký 
betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. 

Kotva H3 

Minimálna kotevná dĺžka:  25 mm
Vhodný podklad:  betón, plné a dutinové tehly
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C
Dĺžka:    95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 17,50/100 ks 21,00/100 ks

 115 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 18,00/100 ks  21,60/100 ks

 135 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 19,50/100 ks  23,40/100 ks

 155 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 21,00/100 ks 25,20/100 ks

 175 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 24,00/100 ks  28,80/100 ks

Poznámka:  Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 235 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva H3

Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolač ných dosiek 
do betónu, plnej a dutinovej tehly.

Kotva PTH-X 

Minimálna kotevná dĺžka:  35 mm
Vhodný podklad:  betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón
Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D
Dĺžka:  115 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky) 19,00/100 ks 22,80/100 ks

 135 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 20,00/100 ks 24,00/100 ks

 155 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 23,00/100 ks 27,60/100 ks

 175 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 24,00/100 ks 28,80/100 ks

Poznámka:  Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 255 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva PTH-X

Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek 
do betónu, plných tehál, dutinových tehál a ľahkého betónu.
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Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHOSTATNÉ KOTVY 

ETICS KOMPONENTY

Baumit Kotva STR H 

Univerzálna skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie izolačných 
dosiek na drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm. 
Priemer drieku 6 mm, priemer taniera 60 mm.

Dodávané komplet tanier + skrutka spolu so zátkou PS, ktorá slúži na prerušenie tepelného 
mosta pri povrchovej montáži.

info  → Kotva STR H

Baumit Kotvu STR H je možné použiť i pre tzv. zapustenú montáž, ktorá eliminuje tepelné mosty v tepelnoizolačnom systéme. Minimálna hrúbka izolantu pre takýto typ montáže je 80 mm! 
Aplikácia a pomôcky sú obdobné ako pri Baumit Kotve STR U 2G – informácie nájdete na str. 57 – 58.

Kotva STR H 

Minimálna kotevná dĺžka:  30 mm
Vhodný podklad:  drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm
Dĺžka:    80 mm  – hrúbka izolácie do 40 mm  37,30/100 ks 44,76/100 ks

 100 mm  – hrúbka izolácie do 60 mm  40,30/100 ks 48,36/100 ks

 120 mm  – hrúbka izolácie do 80 mm  46,10/100 ks 55,32/100 ks

 140 mm  – hrúbka izolácie do 100 mm  53,00/100 ks 63,60/100 ks

 160 mm  – hrúbka izolácie do 120 mm  63,80/100 ks 76,56/100 ks

 180 mm  – hrúbka izolácie do 140 mm  68,70/100 ks 82,44/100 ks

Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 300 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Balenie:  100 ks

Špirálová kotva  69,00/100 ks 82,80/100 ks 

Vhodný podklad:  zateplená fasáda izolačnými doskami z polystyrénu
Balenie:  10 ks vo vrecku; 250 ks v krabici

Baumit Špirálová kotva

Špirálová kotva určená na upevnenie ľahkých prvkov (popisných čísel, osvetlenia a pod.) 
na zateplenú fasádu s izolačnými doskami z polystyrénu.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍDAVNÉ TANIERE K ROZPERNÝM KOTVÁM 

Baumit Prídavný tanier VT 90

Univerzálny prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami S, N, STR U 2G, H1 eco, 
H4 eco, STR H. 
Priemer taniera:   90 mm.

info  → Prídavné taniere VT 2G a ZT 100 – výhody pre vás!

Výhodou použitia zápustných prídavných tanierov VT 2G alebo ZT 100 je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém z minerálnej vlny s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10) bez tepelných mostov, ktoré 
vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Otvor v prídavnom tanieri sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom z minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť pre 
izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!
O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info–linke 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Prídavný tanier VT 90 24,50/bal. 29,40/bal.

Balenie:  100 ks
EAN:  7612336002370

Baumit Prídavný tanier VT 2G

Zápustný  prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami S, STR U 2G, STR H.
Prídavný tanier VT 2G sa osádza v kombinácii s kotvami bez použitia montážneho nadstavca 
STR tool 2G resp. S tool.
Priemer taniera:  110 mm. 

Prídavný tanier VT 2G 55,00/bal. 66,00/bal.

Balenie:  100 ks
EAN:  7612336185875

Baumit Prídavný tanier IT PTH 100

Univerzálny prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s Kotvami PTH-S, PTH KZ resp. PTH EX. 
Priemer taniera:  100 mm.

Prídavný tanier IT PTH 100 24,50/bal. 29,40/bal.

Balenie:  100 ks
EAN:  8591502100883

Baumit Prídavný tanier ZT 100

Zápustný  prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné 
dosky s nižšou pevnosťou (TR ≤ 10). Možnosť použitia s kotvami  PTH-S. 
Priemer taniera:   100 mm.

Prídavný tanier ZT 100 37,50/bal. 45,00/bal.

Balenie:  100 ks
EAN:  8591502106885
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Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ETICS KOMPONENTY

/1 platí pre pórobetón, /2 platí pre ľahký betón a pórobetón, /3 pri minerálnych tepelnoizolačných doskách alebo lamelách sa vyžaduje použitie kotiev s oceľovým tŕňom (STN 73 2901), 
/4 pri dutinových a dierovaných tehlách sa vyžaduje použitie skrutkovacích kotiev (STN 73 2901), /5 vhodnosť použitia kotiev pre jedn. kategórie podkladu je uvedená podľa údajov 
výrobcu, /6 viac informácií na str. 54 – 64

 Odporúčané riešenie    Alternatívne riešenie

info  →  Návrh rozperných kotiev

Návrh vhodného typu rozperných kotiev s presnou špecifi káciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odborne 
spôsobilým projektantom.

Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej rozpernej kotvy:

1. Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú kotvu.
2. Vyberte si zo sortimentu kotvu s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
 Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = d1 + d2 + d3, pričom
 d1 je kotevná dĺžka príslušného kotevného prvku v nosnom podklade (uvedené v tabuľke),
 d2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte,
 d3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej vrstvy.

PREHĽAD KOTVIACICH PRVKOV PRE  TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Kotviaci 
prvok Charakteristika /6

Minimálna
kotevná

dĺžka
v nosnom
podklade

Kategória podkladu/5 podľa ETAG 014

Drevené
podklady

/plech

A B C D E

betón plné tehly
dutinové

a dierované
tehly

ľahký 
betón pórobetón

StarTrack orange lepiaca kotva skrutkova-
cia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

StarTrack red lepiaca kotva zatĺkacia, 
plastový tŕň 40 mm   /4

StarTrack blue lepiaca kotva zatĺkacia, 
plastový tŕň 40 mm 

StarTrack Duplex lepiaca kotva skrutkova-
cia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

Kotva S skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/1     

Kotva N zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/1   /4  

Kotva STR U 2G skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/1     

Kotva PTH-S skrutkovacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/1     

Kotva PTH-EX zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň 25 mm   /4 

Kotva PTH-KZ zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň 25 mm   /4 

Kotva H1 eco zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
45 mm/2   /4  

Kotva H4 eco zatĺkacia kotva,
oceľový tŕň

25 mm
65 mm/2   /4  

Kotva PTH-SX/3 skrutkovacia kotva,
plastový tŕň

35 mm
55 mm/1     

Kotva SDX 8/3 zatĺkacia kotva,
plastový tŕň 30 mm   /4  

Kotva H3/3 zatĺkacia kotva,
plastový tŕň 25 mm   /4

Kotva PTH-X/3 zatĺkacia kotva,
plastový tŕň 35 mm   /4 

Kotva STR H špeciálna skrutkovacia 
kotva, oceľový tŕň 30 mm 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

ETICS PRÍSLUŠENSTVO

info  →  Príslušenstvo Baumit ETICS

Príslušenstvo a všetky profi ly uvedené na stranách 67 – 73 sú vhodné pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit.

Baumit Soklový profil Therm | SockelProfil therm

Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou, 
umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiadúcich trhlín a tepelných mostov.
Obzvlášť vhodný i pre sanačné riešenie tepelnoizolačného systému Baumit open.

Soklový profi l Therm 

Dĺžka:  SL 8: pre 8 cm fasádne izolačné dosky 7,10/bm 8,52/bm

 SL 10: pre 10 cm fasádne izolačné dosky 7,60/bm 9,12/bm

 SL 12: pre 12 cm fasádne izolačné dosky 7,90/bm 9,48/bm

 SL 14: pre 14 cm fasádne izolačné dosky 8,20/bm 9,84/bm

 SL  16: pre 16 cm fasádne izolačné dosky 8,60/bm 10,32/bm

Predaj možný aj na kusy.

Balenie:  10 ks à 2,0 m = 20 bm

Soklový profi l 

Dĺžka:  SL 5:  pre 5 cm fasádne izolačné dosky 1,40/bm 1,68/bm

 SL 6:  pre 6 cm fasádne izolačné dosky 1,50/bm 1,80/bm

 SL 7:  pre 7 cm fasádne izolačné dosky 1,60/bm 1,92/bm

 SL 8:  pre 8 cm fasádne izolačné dosky 1,70/bm 2,04/bm

 SL 10:  pre 10 cm fasádne izolačné dosky 2,00/bm 2,40/bm

 SL 12:  pre 12 cm fasádne izolačné dosky 2,20/bm 2,64/bm

 SL 14:  pre 14 cm fasádne izolačné dosky 3,30/bm 3,96/bm

 SL 16:  pre 16 cm fasádne izolačné dosky 3,60/bm 4,32/bm

Ďalšie šírky až do 25 cm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie. 
Predaj možný aj na kusy.

Balenie:  20 ks à 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie – 10 ks à 2,5 m = 25 bm

Nasadzovacia lišta na soklový profi l 1,90/bm 2,28/bm

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Soklový profil | Sockelprofile

Hliníkové profilované lišty na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom.
Hrúbka plechu 0,7 mm, profily od šírky 14 cm vrátane – hrúbka plechu 1 mm.

Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil | SockelprofilAufsteckleiste

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje 
sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému 
pri sokli bez nežiaducich trhlín.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

ETICS PRÍSLUŠENSTVO

info  →  Riešenie detailov tepelnoizolačných systémov

Podrobný opis pracovného postupu vrátane riešenia charakteristických konštrukčných detailov pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete v technologickom predpise 
Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
Ďalšie informácie Info–linka Baumit: 02/593 033 33, 041/507 66 51 alebo www.baumit.sk.

Montážna sada pre soklové profi ly 20,00/sada 24,00/sada

Balenie:  1 sada

Baumit Montážna sada pre soklové profily | MontageSet für SockelProfile

Kotviace a doplnkové prvky pre soklové profily.
1 sada obsahuje: 75 ks zatĺkacích hmoždiniek 8 x 92 mm, 10 ks spojovacích kusov 
na soklové profily à 30 mm, 50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové 
profily (10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm).

Spojovacie kusy na soklové profily | SockelprofilVerbinder

Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov. Umožňuje 
lepšie založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečuje vzájomnú dilatáciu medzi 
soklovými profilmi.

Spojovacie kusy na soklové profi ly 

Balenie: 100 ks à 30 mm  10,00/100 ks 12,00/100 ks

 1 lišta 100 cm  2,20/ks 2,64/ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profi ly 

Hrúbka:  3 mm (farba podložky zelená) 11,00/100 ks 13,20/100 ks

 5 mm (farba podložky žltá) 12,00/100 ks 14,40/100 ks

 8 mm (farba podložky oranžová) 14,00/100 ks 16,80/100 ks

Balenie:  100 ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profily | SockelprofilDistanzstück

Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie nerovností podkladu v mieste kotvenia 
soklového profilu.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA

Poloha okna v murive v rovine s murivom predsadené okno

Schéma osadenia okna

Veľkosť okna ≤ 2 m2 2 – 10 m2 ≤ 2 m2 2 – 10 m2 ≤ 2 m2 2 – 10 m2

Baumit Okenný a dverový profi l – typ:

Hrúbka izolácie
≤ 16 cm Basic / Plus 

/ Infi nity
Basic / Plus 

/ Infi nity
Basic / Plus 

/ Infi nity
Basic / Plus 

/ Infi nity
Basic / Plus 

/ Infi nity Infi nity

≤ 30 cm Basic / Plus 
/ Infi nity Infi nity Infi nity Infi nity Infi nity Infi nity

okno stena

ETICS

okno

stena

ETICS okno

stena

ETICS

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Infinity | FensteranschlussProfil Infinity

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.
Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy. 

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Okenný a dverový dilatačný profi l Infi nity 5,40/bm 6,48/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm  
Predaj možný aj na kusy.

info  →  Prehľad použitia okenných a dverových dilatačných profi lov pre ETICS

Okenný a dverový dilatačný profi l Plus  4,20/bm 5,04/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus | FensteranschlussProfil Plus

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Okenný a dverový dilatačný profi l Basic  2,65/bm 3,18/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Basic | FensteranschlussProfil Basic

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

ETICS PRÍSLUŠENSTVO

PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA

Okenný a dverový dilatačný profi l  1,30/bm 1,56/bm

Balenie:  50 ks à 2,4 m = 120 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Pre jednoduché objekty bez zvláštnych 
estetických a spracovateľských nárokov.

Roletový profi l 4,30/bm 5,16/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Roletový profil | RolladenanschlussProfil

Plastový samolepiaci profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou 
na ukončenie tepelnoizolačného systému pri zvislých vodiacich profiloch vonkajších roliet 
s konštrukciou lícujúcou s plochou fasády.

DILATAČNÉ PROFILY

Baumit Dilatačný profi l V  7,50/bm 9,00/bm

Balenie:  25 ks à 2,5m = 62,5 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Dilatačný profi l E  7,50/bm 9,00/bm

Balenie:  25 ks à 2,5m = 62,5 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Dilatačný profil V 

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie 
podkladu v rohovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

Baumit Dilatačný profil E 

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie 
podkladu v priebežnej stenovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

info  →  Použitie profi lov pre riešenie detailu okna

Podrobné technické informácie nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHROHOVÉ PROFILY

Baumit Rohová lišta flexibilná | Kantenschutz Flexibel

Flexibilný plastový profil s integrovanou sieťovinou, dodávaný v rolke. Na vytvorenie čistých 
hrán, pre nárožia s uhlom pod a nad 90o. 

Rohová lišta fl exibilná 1,40/bm 1,68/bm

Balenie:  rolka 25 bm  

Rohová lišta hliníková 0,76/bm 0,91/bm

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta hliníková 

Hliníková lišta so sieťovinou 10 x 10 cm na spevnenie rohov objektov a ostení otvorov 
na fasáde.

Rohová lišta z PVC 0,76/bm 0,91/bm

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta z PVC 

Rohová PVC lišta so sieťovinou 10 x 10 cm na spevnenie rohov objektov a ostení otvorov 
na fasáde.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Informácie o skladbe Baumit ETICS, parametre ich komponentov a podmienky ich použitia nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 

UKONČOVACIE PROFILY

ETICS PRÍSLUŠENSTVO

Ukončovací profi l 1,25/bm 1,50/bm

Hrana: 3 mm
Balenie:  25 ks à 2 m = 50 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Ukončovací profi l pri oplechovaní 6,25/bm 7,50/bm

Balenie:  25 ks à 2 m = 50 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Ukončovací profil | PVC – AbschlussProfil

PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému 
v rovine, v styku s iným konštrukčným systémom (napr. v styku tepelnoizolačný systém 
– omietkový systém). 

Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní | BlechanschlussProfil

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa 
na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému.

Ukončovací profi l pre odvetranie striech 7,10/bm 8,52/bm

Balenie:  25 ks à 2 m = 50 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Ukončovací profil pre odvetranie striech | Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff 

Biely plastový profi l  s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačných systémov 
pri podhľadoch  striech. Profi l slúži na odvetranie podstrešných priestorov medzi krokvami. Výška 
perforovanej  časti slúžiacej na odvetranie je 55 mm. 

Nadokenná lišta s odkvapovým nosom 1,70/bm 2,04/bm

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5 bm  
Predaj možný aj na kusy.

Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom 

PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie tepelnoizolačných 
systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPROFILY PRE ARCHITEKTONICKÉ STVÁRNENIE FASÁDY

Baumit Drážkový profil 

Baumit Drážkový profil  je ozdobný profil  slúžiaci na vytvorenie bosážneho žliabku (drážky) 
v tepelnoizolačnom systéme. K priebežnému profilu je k dispozícii aj príslušenstvo X-kus 
a T-kus. Profil  sa štandardne vyrába z polystyrénu. Jednotlivé profily sa spájajú pomocou 
polyuretánového lepidla. Vytvorená drážka je opatrená  pružnou jemnozrnnou povrchovou 
úpravou, ktorú stačí len natrieť fasádnou farbou.
Na vyžiadanie je možné vyrobiť variant s triedou reakcie na oheň A1.

Predaj možný aj na kusy.
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu!

Drážkový profi l  

Rozmery (D x Š): 2000 x 180 mm, hrúbky 140 – 200 mm  
 X-kus 600 x 600 mm, hrúbky 140 – 200 mm 
 T-kus 600 x 390 mm, hrúbky 140 – 200 mm 

Tepelná vodivosť: λD = 0,036 W/(m.K)  

Rozmer drážky (h x š): Hrúbka profi lu (H) Typ profi lu
15 x 15 mm 140 mm  Drážkový profi l 19,70/m 23,64/m

   Drážkový profi l X-kus 46,00/ks 55,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 38,90/ks 46,68/ks

 160 mm  Drážkový profi l 20,80/m 24,96/m

   Drážkový profi l X-kus 47,30/ks 56,76/ks

   Drážkový profi l T-kus 39,40/ks 47,28/ks

 180 mm  Drážkový profi l 22,30/m 26,76/m

   Drážkový profi l X-kus 48,50/ks 58,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,10/ks 48,12/ks

 200 mm  Drážkový profi l 23,30/m 27,96/m

   Drážkový profi l X-kus 49,70/ks 59,64/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,60/ks 48,72/ks

15 x 20 mm 140 mm  Drážkový profi l 19,70/m 23,64/m

   Drážkový profi l X-kus 46,00/ks 55,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 38,90/ks 46,68/ks

 160 mm  Drážkový profi l 20,80/m 24,96/m 
   Drážkový profi l X-kus 47,30/ks 56,76/ks

   Drážkový profi l T-kus 39,40/ks 47,28/ks

 180 mm  Drážkový profi l 22,30/m 26,76/m

   Drážkový profi l X-kus 48,50/ks 58,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,10/ks 48,12/ks

 200 mm  Drážkový profi l 23,30/m 27,96/m

   Drážkový profi l X-kus 49,70/ks 59,64/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,60/ks 48,72/ks

20 x 30 mm 140 mm  Drážkový profi l 19,70/m 23,64/m

   Drážkový profi l X-kus 46,00/ks 55,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 38,90/ks 46,68/ks

 160 mm  Drážkový profi l 20,80/m 24,96/m

   Drážkový profi l X-kus 47,30/ks 56,76/ks

   Drážkový profi l T-kus 39,40/ks 47,28/ks

 180 mm  Drážkový profi l 22,30/m 26,76/m

   Drážkový profi l X-kus 48,50/ks 58,20/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,10/ks 48,12/ks

 200 mm  Drážkový profi l 23,30/m 27,96/m

   Drážkový profi l X-kus 49,70/ks 59,64/ks

   Drážkový profi l T-kus 40,60/ks 48,72/ks

Poznámka: Na vyžiadanie je možné dodať drážkový profi l vrátane X-kusu a T-kusu i v iných rozmeroch.

Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
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OBNOVA A SANÁCIA

STIERKY PRE OBNOVU FASÁDY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

OBNOVA 
A SANÁCIA

MultiWhite 25 kg 23,00/bal. 27,60/bal.

Spotreba: cca 1,0 kg/m2/mm 920,00/t 1.104,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie: 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
EAN:  8581570000314

Baumit MultiWhite I Renovačná stierka

Vyrovnávacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu 
poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných 
systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štrukturovaním vzhľad 
bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

 biela
 zušľachtená vláknami
 dá sa zahladiť ako bežná omietka

VivaRenova 25 kg 8,88/bal. 10,65/bal.

Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm 355,00/t 426,00/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000048

Baumit VivaRenova I Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších 
minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu 
vrátane  betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná 
ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné 
omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 46
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE OBNOVU FASÁDY

FillPrimer 25 kg 64,50/bal.  77,40/bal.

Spotreba: cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade 2.580,00/t  3.096,00/t

Výdatnosť: cca 80 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 
EAN: 9004329254138 

Baumit FillPrimer I Základný náter s vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. 
Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) 
až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových 
úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FungoFluid 10 l 64,00/bal. 76,80/bal.

Spotreba: 0,05 – 0,1 l/m2 pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch 6,40/l 7,68/l

Výdatnosť: 100 – 200 m2/plast. nádoba 
Balenie:  10 l plastová nádoba
EAN: 9004329231757 

Baumit FungoFluid I Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb). 

Baumit Antipilz I Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb 
Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, 
plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPILZ“ a táto 
prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

Antipilz – Fasádne farby – príplatok*  0,40/l 0,48/l

Antipilz – Fasádne omietky – príplatok* 200,00/t 240,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

Baumit ReClean I Čistiaci prostriedok na fasády

Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok  s vysokou schopnosťou rozpúšťať mastnotu 
a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedené alebo zriedené s vodou 
až do pomeru 1:10.

ReClean 5l   25,00/bal. 30,00/bal.

Spotreba: cca 0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od riedenia 5,00/l 6,00/l

Výdatnosť: cca 37 – 60 m2/vedro 
Balenie:  5 l plastová nádoba 
EAN: 9002429270676
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

OBNOVA A SANÁCIA

Sanova trasová omietka WTA 25 kg 11,88/bal. 14,25/bal.

Spotreba:  10 – 11 kg/m2/cm 475,00/t 570,00/t

Výdatnosť: cca 1,2 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm  
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 
EAN: 9004329222397 

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Sanova omietka L 50 l 19,40/bal. 23,28/bal.

Spotreba:  cca 0,2 vreca/m2/cm 388,00/m3 465,60/m3

Výdatnosť: cca 1,7 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 cm 
Balenie:  50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m3 (cca 850 kg)
EAN: 9004329231016 
EAN:  5997430531011

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Sanova omietka S 40 kg 17,20/bal. 20,64/bal.

Spotreba:  cca 16 kg/m2/cm 430,00/t 516,00/t

Výdatnosť: cca 1,25 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581575203123 
EAN: 5997430531042

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova trasová omietka WTA | SanovaEinlagenTrassputz

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou 
nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo 
chránených objektov.

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm

Baumit Sanova omietka L | SanovaPutz L

Vysoko pórovitá sanačná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, 
hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

λ = 0,13 W/(m.K)

Minimálna hrúbka: 30 mm

Baumit Sanova omietka S | SanovaPutz S

Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, 
ručné a strojové spracovanie. 

Minimálna hrúbka: 20 mm



77Myšlienky s budúcnosťou.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

info  →  So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!

Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme 
– viac informácií Baumit Info–linka 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Sanova jemná omietka 40 kg 15,20/bal. 18,24/bal.

Spotreba:  cca 5 kg/m2/4 mm 380,00/t 456,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 mm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581575202126
EAN: 5997430531165

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova jemná omietka | SanovaFeinPutz

Biela sanačná ručná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. 
Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

Sanova prednástrek 40 kg 12,60/bal. 15,12/bal.

Spotreba:  cca 10 kg/m2 (100 % krytie) 315,00/t 378,00/t

Výdatnosť: cca 4 m2/vrece (100 % krytie) 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581575101122
EAN: 5997430534105

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova prednástrek | SanovaVorspritzer

Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné 
a strojové spracovanie. 

Zrnitosť: 4 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE SYSTÉMY SANOVA

OBNOVA A SANÁCIA

AntiSulfat 5 kg 126,00/bal. 151,20/bal.

Spotreba:  0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od obsahu solí v murive 25.200,00/t 30.240,00/t

Výdatnosť: cca 6 – 10 m2/balenie 
Balenie:  5 kg plastová nádoba
EAN: 9004329232266 

Izolačná malta 25 kg 32,25/bal. 38,70/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 (náter), cca 5 kg/m2 (stierka) 1.290,00/t 1.548,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (náter), cca 5 m2/vrece (stierka) 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329222038 

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Izolačná malta | DichtungsSchlämme

Izolačná malta na báze cementu pre plošnú izoláciu muriva proti zemnej vlhkosti.

Minimálna hrúbka vrstvy: interiér: 3 mm, exteriér: 4 mm

Baumit AntiSulfat I Ochrana proti soliam

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) 
pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

FASÁDNA FARBA PRE OBNOVU PAMIATOK

SanovaColor 14 l 152,60/bal. 183,12/bal.

Spotreba:  cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 10,90/l    13,08/l

Výdatnosť: cca 40 m2/vedro 
Balenie:  14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
EAN: 9004329247185, 9002429273202, 9002429273059 

Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustný minerálny fasádny náter na báze vodného skla na ochranu 
a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. 
Obzvlášť vhodný pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 20 % výrobkom 
 Baumit SanovaPrimer – základný náter
 1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 10 % výrobkom 
 Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom 
Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – 492 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life s číslom odtieňa končiacim 
číslicou 4 – 9. 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu!

SanovaColor 5 l 58,50/bal. 70,20/bal.

Spotreba: cca 0,35 l/m2 pre dva nátery na jemnom podklade 11,70/l 14,04/l

Výdatnosť: cca 14 m2/vedro 
Balenie:  5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l
EAN: 9004329247192, 9002429254225, 9002429254287

info  →  Príprava podkladu pred nanášaním Baumit SanovaColor

Na spevnenie podkladu a zjednotenie jeho nasiakavosti odporúčame pred nanášaním Baumit SanovaColor použiť ako prípravu podkladu základný náter Baumit SanovaPrimer. 
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 32.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHBEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE OBNOVU PAMIATOK

NHL prednástrek 13,13/bal. 15,75/bal.

Spotreba:  cca 6 kg/m2 (100% krytie) 525,00/t 630,00/t

Výdatnosť: cca 4 m2/vrece (100% krytie) 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210844 

NHL termo omietka 40 l 23,60/bal. 28,32/bal.

Spotreba:  cca 0,25 vrece/m2/1 cm hrúbky 590,00/m3 708,00/m3

Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke 4 cm 
Balenie:  40 l, 1 paleta = 50 vriec = 2 m3

EAN: 9004329210875

NHL strojová omietka 25 kg 14,25/bal.    17,10/bal.

Spotreba:  cca 14 kg/m2/1 cm hrúbky 570,00/t        684,00/t

Výdatnosť: cca 1,8 m2/vrece pri hrúbke 1 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210820 

Baumit NHL prednástrek I Baumit NHL Vorspritzer

Bezcementový prednástrek na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL 
omietok na minerálny podklad. Zrnitosť 4 mm.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky 
cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Baumit NHL termo omietka I Baumit NHL ThermoPutz

Bezcementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 2 mm.

λ = 0,086 W/(m.K)

Baumit NHL strojová omietka I Baumit NHL MaschinenPutz

Bezcementová strojová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 2 mm. Súčasť špeciálnych 
bezcementových omietkových systémov Baumit NHL. 

NHL ručná omietka 25 kg 13,13/bal. 15,75/bal.

Spotreba:  cca 16 kg/m2/1 cm hrúbky 525,00/t 630,00/t

Výdatnosť: cca 1,6 m2/vrece pri hrúbke 1 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210837 

Baumit NHL ručná omietka I Baumit NHL HandPutz

Bezcementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 4 mm.
Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL. 

rozbaľovanie paliet  →  Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

OBNOVA A SANÁCIA

HISTORICKÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Baumit NHL jemná omietka I Baumit NHL FeinPutz

Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových 
omietkových systémov Baumit NHL. 

NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 1 mm 17,13/bal. 20,56/bal.

Spotreba:  cca 5 kg/m2/4 mm hrúbky 685,00/t 822,00/t

Výdatnosť: cca 5 m2/vrece pri hrúbke 4 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210806

NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 0,6 mm 19,00/bal. 22,80/bal.

Spotreba:  cca 5 kg/m2/4 mm hrúbky 760,00/t  912,00/t

Výdatnosť: cca 5 m2/vrece pri hrúbke 4 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210868

NHL stierka 25 kg 20,13/bal. 24,15/bal.

Spotreba:  cca 3,6 kg/m2/3 mm hrúbky 805,00/t 966,00/t

Výdatnosť: cca 7 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329210882

NHL glet 20 kg 19,63/bal. 23,55/bal.

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2/3 mm hrúbky 785,00/t 942,00/t

Výdatnosť: cca 6 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm 
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
EAN: 9004329210912

Baumit NHL stierka I Baumit NHL Spachtel

Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy napr. na Baumit NHL 
termo omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL. 

Baumit NHL glet I Baumit NHL Glätte

Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL, na dosiahnutie hladkého povrchu 
napr. na Baumit NHL jemnej omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových 
systémov Baumit NHL. 

NHL 3,5 25 kg 18,50/bal. 22,20/bal.

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg 740,00/t 888,00/t

EAN: 9004329210905

Baumit NHL 3,5 I Prírodné hydraulické spojivo

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým 
vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1. 

info  →   Dodacie podmienky výrobkov Baumit NHL

Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit NHL po dohode s oddelením odbytu!
rozbaľovanie paliet  →  Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

BetoProtect 2 kg 12,70/bal. 15,24/bal.

Spotreba:  cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch 6.350,00/t 7.620,00/t

Výdatnosť: cca 10 bm výstuže / vedro pri dvoch náteroch 
Balenie:  2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg
EAN: 9004329240889

Baumit BetoHaft 25 kg 31,25/bal. 37,50/bal.

Spotreba:  cca 1,5 – 3 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm,  1.250,00/t 1.500,00/t

 v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy 
Výdatnosť: 8,3 – 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti 
 vyspravovanej plochy 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329240810

Baumit BetoFinish 25 kg  25,00/bal. 30,00/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/1 mm 1.000,00/t 1.200,00/t

Výdatnosť: cca 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329240797

info  →   Dodacie podmienky výrobkov Baumit Beto

Dodacie lehoty výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu.
rozbaľovanie paliet  →  Všetky výrobky Baumit Beto, uvedené na str. 81 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit BetoProtect | Antikorózny náter

Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii. 

Baumit BetoHaft | Adhézny mostík

Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu, na zabezpečenie prídržnosti 
reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysprávkach zvislých 
a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

Baumit BetoFill 30 kg  15,90/bal. 19,08/bal.

Spotreba:  cca  2 kg/m2/1mm hrúbky  530,00/t 636,00/t

Výdatnosť: cca 1,5 m2/bal pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg
EAN: 9004329240827

Baumit BetoFill | Sanačná malta

Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií 
a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií, 
hrúbka 10 – 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. 

Baumit BetoFinish I Betónová stierka 

Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do 
hrúbky 5 mm, odolná voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, 
s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch.
Na vonkajšie a vnútorné použitie. 

O
B

N
O

VA
 A

 S
A

N
Á

C
IA



82

INTERIÉR – KRÁSA VYCHÁDZA Z VNÚTRA



83Myšlienky s budúcnosťou.

OMIETKY 88

RATIO  |  MPI  |  VIVA  |  UNI

ZDRAVÉ BÝVANIE 84

KLIMA OMIETKY  |  STIERKY  |  FARBY

OBKLADY A DLAŽBY 100

BAUMACOL LEPIDLÁ  |  BAUMACOL ŠKÁROVACIE HMOTY

POTERY A STIERKY 108

NIVELLO  |  ALPHA  |  POTER

PRODUKTY

IN
TE

R
R

É
R



84
Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

KLIMA STROJOVÁ OMIETKA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

ZDRAVÉ BÝVANIE

KLIMA
Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 56

Baumit KlimaWhite | Klima strojová omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na 
strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. 
Prirodzená štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti 
a vďaka tomu príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane 
priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaWhite 40 kg 6,80/bal. 8,16/bal.

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 170,00/t 204,00/t

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm  
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
EAN: 8581570000369

KlimaWhite silo 175,00/t 210,00/t

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 77 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: silo 

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA RUČNÉ OMIETKY

KLIMA STIERKA

KlimaUni 25 kg 5,75/bal. 6,90/bal.

Spotreba:  cca 13 kg/m2/cm 230,00/t 276,00/t

Výdatnosť: cca 1,9 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
EAN: 8581570000376

Baumit KlimaPerla 25 kg 10,50/bal. 12,60/bal.

Spotreba:  4 kg/m2/3 mm 420,00/t 504,00/t

Výdatnosť: cca 6,2 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
EAN: 8581570000383

Baumit KlimaFino 20 kg 9,20/bal. 11,04/bal.

Spotreba:  cca 1,2 kg/m2/mm 460,00/t 552,00/t

Výdatnosť: cca 16,7 m2/vrece pri hrúbke stierky 1 mm
Balenie: 20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1200 kg
EAN: 8581574902133

Baumit KlimaUni | Klima ručná omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. 
Na ručné spracovanie, so zahladeným povrchom. 
Prirodzená štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti 
a vďaka tomu príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane 
priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

Baumit KlimaFino | Klima glet

Hladká prírodne biela vápenná stierka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie. 
Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápennocementových 
omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva 
k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.

Minimálna hrúbka:  1 mm

Baumit KlimaPerla | Klima štuková omietka

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková omietka do interiéru. Na ručné a strojové 
spracovanie, so zahladeným povrchom. 
Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na vápenné a vápennocementové jadrové omietky 
alebo ako tenkovrstvová omietka na betón, pórobetón alebo sadrokartón. 
Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka:  3 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA STIERKA

ZDRAVÉ BÝVANIE

Baumit KlimaFinish | Klima stierka

Hladká prírodne biela pastézna vápenná stierka do interiéru. Na ručné a strojové 
spracovanie. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných 
a vápennocementových omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko 
paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,2 mm.

Minimálna hrúbka:  2 mm

Baumit KlimaFinish 20 kg 36,80/bal. 44,16/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm 1.840,00/t 2.208,00/t

Výdatnosť: cca 8,3 m2/vedro pri hrúbke stierky 2 mm
Balenie: 20 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg
EAN: 9002429273776

KLIMA PRIMER

Baumit KlimaPrimer I Klima základ

Základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti, príprava podkladu 
pre Baumit KlimaDekor resp. Baumit KlimaColor. Ekologický, bez rozpúšťadiel, uvoľňujúcich 
sa škodlivín a zápachu.

KlimaPrimer 14 l 42,00/bal. 50,40/bal.

Spotreba:  cca 0,2 l/m2/1 náter 3,00/l 3,60/l

Výdatnosť: cca 70 m2/balenie
Balenie: 14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9002429273783

NOVÉ

NOVÉ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Baumit KlimaColor | Klima farba

Ekologický, vysoko paropriepustný interiérový náter  na silikátovej báze. Bez konzervačných 
prísad, rozpúšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu, prispieva k zlepšeniu vnútornej 
klímy. Pripravený na použitie, s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie valčekom, 
štetcom alebo striekaním technológiou airless.  

Zloženie náteru: 1 x Baumit KlimaColor zriedená s max. 10 % vody – základný náter
 1 x Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit KlimaColor odporúčame použiť Baumit KlimaPrimer na prípravu 
podkladu.

Farebnosť – odtiene s koncovou číslicou 7 – 9 podľa vzorkovnice Baumit Life.

KlimaDekor 1K – 1 mm škrabaná štruktúra 50,75/bal. 60,90/bal.

Spotreba:  cca 1,7 kg/m2 2.030,00/t 2.436,00/t

Výdatnosť: cca 14,7 m2/vedro
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258365

KlimaColor 14 l 72,80/bal. 87,36/bal.

Spotreba:  cca 0,25 l/m2 5,20/l 6,24/l

Výdatnosť: cca 56 m2/vedro
Balenie: 14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329234291

Baumit KlimaDekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, 
bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu 
vnútornej klímy. Pripravená na použitie.

Farebnosť – odtiene s koncovou číslicou 8 – 9 podľa vzorkovnice Baumit Life.

KlimaDekor 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 50,75/bal. 60,90/bal.

Spotreba: cca 2,8 kg/m2 2.030,00/t 2.436,00/t

Výdatnosť: cca 8,9 m2/vedro
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258372

KlimaDekor 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 50,75/bal. 60,90/bal.

Spotreba: cca 3,3 kg/m2 2.030,00/t 2.436,00/t

Výdatnosť: cca 7,5 m2/vedro
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258389
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Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

OMIETKY

SADROVÁ STROJOVÁ OMIETKA

Baumit RatioGlatt L | Gletovaná omietka ľahká

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. 

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

RatioGlatt L 30 kg 6,90/bal. 8,28/bal.

Spotreba:  cca 8 kg/m2/cm 230,00/t 276,00/t

Výdatnosť: cca 3,8 m2/vrece pri hrúbke omietky 1cm 
Balenie:  30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg
EAN: 8591251002117
 9004329216693

RatioGlatt L silo 245,00/t 294,00/t

Spotreba:  cca 8 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 125 m2/t pri hrúbke omietky 1cm 
Balenie:  Silo

OMIETKY
Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 66
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Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSADROVÉ STROJOVÉ OMIETKY

RatioGlatt 30 kg 5,91/bal. 7,09/bal.

Spotreba:  cca 11 kg/m2/cm 197,00/t 236,40/t

Výdatnosť: cca 2,7 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg
EAN: 8591251002131
 9004329216686

RatioGlatt silo 203,00/t 243,60/t

Spotreba:  cca 11 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 91 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  Silo

Baumit RatioGlatt | Gletovaná omietka

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. 

Minimálna hrúbka: 10 mm  

Ratio 20 40 kg 9,28/bal. 11,14/bal.

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 232,00/t 278,40/t

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8591251002070

Ratio 20 silo 237,00/t 284,40/t

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 83 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  Silo

Baumit Ratio 20 | Sadrová strojová omietka

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, hladená.
Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.  
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

VÁPENNOCEMENTOVÉ STROJOVÉ OMIETKY

OMIETKY

Baumit MPI 25 L | Vápennocementová strojová omietka ľahká

Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca. 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

info  →  Baumit MPI 25 L – riešenie pre moderné murivo

Omietka Baumit MPI 25 L je jednovrstvová vápennocementová strojová omietka s hladeným povrchom vhodná na použitie vo všetkých vnútorných priestoroch, vrátane bytových kuchýň, kúpeľní 
a priestorov s podobným využitím. 
• Obzvlášť vhodná je na použitie na podklade z pórobetónových murovacích prvkov alebo z tehál s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou. 
• Omietku v tomto prípade odporúčame použiť najmä vtedy, ak je póro be tónové murivo zrealizované s nedostatočnou presnosťou a omietky je tak potrebné aplikovať vo väčších hrúbkach. 
• V prípade muriva s dostatočnou presnosťou a rovinnosťou odporúčame použiť Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku — pozri str. 94.

MPI 25 L 40 kg 5,80/bal. 6,96/bal.

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 145,00/t 174,00/t

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece, 77 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581574703648

MPI 25 40 kg 4,92/bal. 5,90/bal.

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm 123,00/t 147,60/t

Výdatnosť: cca 2,9 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 5997430517039
  8581574401124

MPI 25 silo 128,00/t 153,60/t

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 71 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  Silo

Baumit MPI 25 | Vápennocementová strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

VÁPENNOCEMENTOVÉ STROJOVÉ OMIETKY

info  →  Baumit MPA 35 L – ideálna omietka pre fasádu bez zateplenia

Omietka Baumit MPA 35 L je inovatívny produkt, špeciálne vyvinutý na omietanie tehlového muriva z murovacích prvkov s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami. Špeciálna receptúra 
umožňuje aplikovať omietku strojom priamo na nové čisté tehlové murivo bez ďalších prostriedkov na prípravu podkladu a zároveň upraviť povrch jednovrstvovej omietky tak, že je po jej 
primeranom vyzretí (min. 7 dní/cm), pokiaľ to skladba omietkového systému umožňuje (viď. tabuľka na str. 99), možné priamo nanášať tenkovrstvovú štruktúrovanú prefarbenú 
omietku Baumit (napr. Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, príprava podkladu vždy Baumit UniPrimer resp. Baumit PremiumPrimer).

Baumit MPA 35 L | Vonkajšia strojová omietka ľahká

Ľahká vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit MPA 35 | Vonkajšia strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.
Veľkosť zrna cca 1 mm. 

Minimálna hrúbka: 20 mm 

MPA 35 L 40 kg 7,80/bal. 9,36/bal.

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 195,00/t 234,00/t

Výdatnosť: cca 1,6 m2/vrece, cca 41,6 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm  
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581574502111

Baumit Jadrová omietka strojová | GrobPutz maschinell

Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri 

MPA 35 40 kg 5,80/bal. 6,96/bal.

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm 145,00/t 174,00/t

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581574501121

Jadrová omietka strojová 40 kg 5,28/bal. 6,34/bal.

Spotreba:  cca 15 kg/m2/cm 132,00/t 158,40/t

Výdatnosť: cca 1,33 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581574510123

MPA 35 silo 150,00/t 180,00/t

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 35 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm 
Balenie:  Silo

Jadrová omietka strojová silo 137,00/t 164,40/t

Spotreba:  cca 15 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 35 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm 
Balenie:  Silo

O
M

IE
TK

Y



92

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

OMIETKY

ŠTUKOVÉ OMIETKY

Baumit VivaMaxima I Extra biely štuk

Extra biela jemná štuková omietka ideálna ako povrchová vrstva pre omietkový systém 
s lepidlom C1 a zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne v interiéri. 
Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým 
povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

VivaMaxima 25 kg 5,28/bal. 6,33/bal.

Spotreba:  cca 4,5 kg/m2/3 mm, cca 4 kg/m2/3 mm na armovacej vrstve 211,00/t 253,20/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece resp. 6,2 m2/vrece na armovacej vrstve, 
 pri hrúbke omietky 3 mm  
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581574701132

VivaRenova 25 kg 8,88/bal. 10,65/bal.

Spotreba:  cca 4,5 kg/m2/3 mm 355,00/t 426,00/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm  
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000048

Baumit VivaRenova I Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších 
minerálnych fasád (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu v exteriéri i v interiéri vrátane 
betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná ako 
vyrovnávacia vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

VivaInterior 25 kg 5,00/bal. 6,00/bal.

Spotreba:  cca 4,5 kg/m2/3 mm 200,00/t 240,00/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000024
 5997430531141

Baumit VivaInterior I Vnútorný štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté omietky 
s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

VivaExterior 25 kg 5,40/bal. 6,48/bal.

Spotreba:  cca 4,5 kg/m2/3 mm 216,00/t 259,20/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm  
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000031
 5997430531158

Baumit VivaExterior I Vonkajší štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým 
povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHVÁPENNOCEMENTOVÉ RUČNÉ OMIETKY

Baumit MVR Uni | Univerzálna biela omietka 

Jednovrstvová vápennocementová biela omietka, pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné 
spracovanie. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 15 mm v exteriéri 

MVR Uni 25 kg 5,38/bal. 6,45/bal.

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm 215,00/t 258,00/t

Výdatnosť: cca 1,8 m2/vrece, cca 71 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000253
 5997430522002

Jadrová omietka 25 kg 3,35/bal. 4,02/bal.

Spotreba:  cca 16 kg/m2/cm 134,00/t 160,80/t

Výdatnosť: cca 0,8 m2/vrece, cca 31 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000277
 5997430522231

Baumit Jadrová omietka | GrobPutz

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. 
Veľkosť zrna cca 4 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri 

Termo omietka Extra 50 l 16,00/bal. 19,20/bal.

Tepelná vodivosť:  λ = 0,09 W/(m.K) 320,00/m3 384,00/m3

Spotreba:  cca 0,25 vreca/m2/cm
Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 cm 
Balenie:  50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m3

EAN: 9004329235021

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit Termo omietka Extra | ThermoExtra

Vysoko tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové 
spracovanie. Veľkosť zrna cca 3 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu. 

Baumit Termo omietka | ThermoPutz

Tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.
Veľkosť zrna cca 2 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri 

Termo omietka 40 l 9,00/bal. 10,80/bal.

Tepelná vodivosť:  λ  = 0,13 W/(m.K) 225,00/m3 270,00/m3

Spotreba:  cca 0,25 vreca/m2/cm
Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 cmm 
Balenie:  40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m3

EAN: 9004329235038
 5997430535033
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHRUČNÉ OMIETKY

OMIETKY

info  →  Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka

Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka je optimálnym riešením pre omietanie muriva zhotoveného z presných pórobetónových tvárnic lepením. Aplikuje sa priamo na očistený podklad 
bez predchádzajúcej aplikácie prostriedkov na prípravu podkladu, vždy v dvoch vrstvách min. hrúbky  2 x 3 mm v interiéri, resp. 2 x 4 mm v exteriéri.
Prvá vrstva slúži na vyrovnanie kvality podkladu, bezprostredne po jej aplikácii, po prekreslení štruktúry podkladu na jej povrchu sa aplikuje druhá vrstva, ktorej povrch sa zahladí ako pri bežnej 
omietke. Po vyzretí omietky sa v interiéri použije bežná vnútorná farba, optimálnym riešením pre fasádu je tenkovrstvová prefarbená omietka s vysokou paropriepustnosťou (napr. Baumit SilikatTop 
alt. Baumit SilikonTop s predpísaným základným náterom).
Celoplošné vystužovanie omietaných plôch v interiéri nie je potrebné, miesta stykov rôznych druhov podkladu, inštalačné drážky, rohy otvorov a pod. sa vystužujú lokálne, pričom výstuž 
z Baumit Výstuže omietok (oká 8 x 8 mm) sa vkladá do prvej vrstvy omietky.

Baumit UnoGold

Univerzálna sadrová ručná omietka na rôzne typy podkladov, vhodná i pre aplikáciu 
vo väčších hrúbkach alebo ako jemná omietka pri vysprávkových prácach v interiéri, 
s hladeným alebo gletovaným povrchom.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka | Baumit KalkDünnputz   

Vápennocementová tenkovrstvová omietka pre strojové a ručné spracovanie, s hladeným 
povrchom, pre priame nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu. 
Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Veľkosť zrna cca 0,8 mm.

Minimálna hrúbka: 6 mm v interiéri, 8 mm v exteriéri

Uno Gold 25 kg 9,55/bal. 11,46/bal.

Spotreba:  cca 9 kg/m2/cm 382,00/t 458,40/t

Výdatnosť: cca 2,7 m2/vrece, cca 111 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg
EAN: 8591251002254

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Vápenná tenkovrstvová omietka 25 kg 7,88/bal. 9,45/bal.

Spotreba:  cca 8,5 kg/m2/6 mm 315,00/t 378,00/t

Výdatnosť: cca 3,0 m2/vrece, cca 118 m2/t pri hrúbke omietky 6 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581574804017
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍPRAVA PODKLADU PRE OMIETKY

info  →  Baumit BetonPrimer – kvalita na betón!

Baumit BetonPrimer svojou jedinečnou receptúrou z laboratórií Baumit prináša novú univerzálnu kvalitu do spracovania strojových omietok Baumit.
Slúži na zvýšenie priľnavosti vápennocementových i sadrových omietok na betónovom podklade a jeho vysoko kvalitná receptúra s obsahom kremičitého piesku a špeciálnych prísad podstatne 
uľahčuje spracovanie a výrazne eliminuje tzv. bublinkovanie omietok na betónových podkladoch.

Baumit Prednástrek 2 mm | VorSpritzer 2 mm

Cementový prednástrek, ručne a strojovo spracovateľný.

Prednástrek 2 mm 40 kg 7,28/bal. 8,74/bal.

Spotreba:  cca 7 kg/m2 (100% krytie) 182,00/t 218,40/t

Výdatnosť: cca 6 m2/vrece, cca 143 m2/t 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581573003121
EAN: 5997430516018

BetonPrimer 20 kg 62,40/bal. 74,88/bal.

Spotreba:  cca 0,4 kg/m2 3.120,00/t 3.744,00/t

Výdatnosť: cca 50 m2/vedro 
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg
EAN: 9004329216099

Baumit BetonPrimer

Prostriedok na zvýšenie priľnavosti vápennocementových a sadrových omietok 
na betónovom podklade. Žltej farby, zlepšuje spracovateľnosť omietok a eliminuje 
tzv. bublinkovanie.

Neriediť!

BetonKontakt 20 kg 52,00/bal. 62,40/bal.

Spotreba:  cca 0,4 kg/m2 2.600,00/t 3.120,00/t

Výdatnosť: cca 50 m2/vedro 
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg
EAN: 9004329216082

Baumit BetonKontakt

Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade, ružovej farby. 

Neriediť!

Regulátor nasiakavosti 10 kg 39,00/bal. 46,80/bal.

Spotreba:  cca 0,05 – 0,1 kg koncentrátu/m2 3.900,00/t 4.680,00/t

Výdatnosť: cca 100 – 200 m2/vedro 
Balenie:  10 kg, 1 paleta = 30 vedier = 300 kg
EAN: 9004329216044

Baumit Regulátor nasiakavosti | SaugAusgleich

Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady 
(pórobetón, tehla).

Riedenie: 1 diel koncentrátu / 2–3 diely vody podľa nasiakavosti podkladu
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

OMIETKY

PRÍSLUŠENSTVO K OMIETKAM

info  →  Baukleber + VivaMaxima – osvedčený systém na pórobetón

Baumit BauKleber, resp. Baumit BauKleber biely je suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004. Má zlepšené spracovateľské vlastnosti (znížená miera sklzu) 
a je vhodný i na vytvorenie výstužnej vrstvy na podklad z presných pórobetónových tvárnic, na ktorú sa následne realizuje štuková vrstva z omietky Baumit Viva Maxima. Viac informácií o omietke 
Baumit Viva Maxima nájdete na str. 92.

Baumit SpeedFix

Minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty 
pod vápennocementové omietky.

Baumit BauKleber W | BauKleber biely  

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, s bielym cementom, 
mrazuvzdorné.

SpeedFix 30 kg 12,18/bal. 14,62/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/bm podľa druhu a rovinnosti podkladu 406,00/t 487,20/t

Výdatnosť: cca 21 l/vrece, cca 20 bm/vrece 
Balenie:  30 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 440 kg
EAN: 9004329222106

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

BauKleber 25 kg 5,15/bal. 6,18/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 206,00/t 247,20/t

Výdatnosť: cca 8 m2/ vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579203129
 5997430561087

BauKleber W 25 kg 8,25/bal. 9,90/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 330,00/t 396,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579204126

Baumit BauKleber  

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, mrazuvzdorné.

C1T

C1T
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍSLUŠENSTVO K OMIETKAM

Baumit Výstuž omietok | MaschinenputzArmierung

Sklotextilná výstuž odolná voči alkáliam, modrá, veľkosť oka cca 8 mm, plošná hmotnosť 
150 g/m2.

Výstuž omietok 50 bm 70,00/bal. 84,00/bal.

Spotreba:  cca 1,1 bm/m2 omietanej plochy 1,40/m2 1,68/m2

Výdatnosť: cca 45 m2/bal.  
Balenie:  50 bm, šírka 1 m, 1 paleta = 30 balov = 1 500 m2

EAN: 9004329262027

Omietková lišta priebežná 0,60/bm 0,72/bm

Balenie:  50 ks à 2,6 m = 130 bm

Omietková lišta priebežná 

Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 6 mm.

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky | Fenster und TüranschlussProfil (für Putze)

Slúži na dilatáciu omietky v ostení, s páskou. Pre hrúbku omietky 6 mm alebo 9 mm.

Okenný a dverový dilatačný profi l pre omietky 

Balenie:  6 mm – 60 ks à 2,4 m = 144 bm 0,70/bm 0,84/bm

 9 mm – 30 ks à 2,4 m = 72 bm 0,90/bm 1,08/bm

Predaj možný aj na kusy.

Rohový profi l pre vnútorné tenkovrstvové omietky 0,80/bm 0,96/bm

Šírka profi lu:  24 mm
Hrúbka omietky:  3 mm
Balenie:  50 ks à 3,0 m = 150 bm

Rohový profil pre vnútorné tenkovrstvové omietky | Putzeckleiste für den Innen Dünnputz

Pre vnútorné tenkovrstvové omietky (napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka).
   

Rohový profi l vnútorný 

Balenie:  25 ks à 2,75 m = 68,75 bm 0,60/bm 0,72/bm

 25 ks à 3,00 m = 75 bm 0,60/bm 0,72/bm

Rohový profil vnútorný | PutzEckleiste (Innen)

Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 8 – 12 mm.
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Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

OMIETKY

PREHĽAD VNÚTORNÝCH OMIETOK

Omietka Baumit
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KlimaWhite /1        ——  
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KlimaUni /1         ——  

KlimaPerla /4   ——  —— —— ——  

MPI 25 /1        ——  
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MPI 25 L /1        ——  

MVR Uni /1         ——  

Jadrová omietka          

Jadrová omietka strojová          

VivaRenova /4  ——  —— —— ——  

Vápenná tenkovrstvová 
omietka /1   ——   —— ——  

BauKleber celoplošne 
vystužený /2  —— ——  —— ——    

RatioGlatt /1  /7 /6    —— —— ——
SA

D
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VÉRatioGlatt L /1  /7 /6    —— —— ——

Ratio 20 /1  /7 /6    —— —— ——

UnoGold /1  /7 /6   —— —— —— ——

Termo omietka          
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Termo omietka Extra           

  
/1 Jednovrstvové omietky – nie je potrebné aplikovať štukovú vrstvu napr. z omietky Baumit Viva Interior, resp. Viva Maxima alebo KlimaPerla.
/2 Tento systém je možné použiť len na murivo presne vymurované z pórobetónových tvárnic. Po troch dňoch sa na vyzretú vrstvu aplikuje priamo, bez vlhčenia podkladu 

vrstva jemnej omietky výhradne z materiálu Baumit Viva Maxima, resp. Baumit KlimaPerla.
/3 Stierka sa aplikuje na jednovrstvové a štukové omietky.
/4 Použitie na hladké povrchy betónových stien a stropov alebo jadrové omietky.
/5 V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.
/6 Alternatívne je možné použiť Baumit BetonKontakt.
/7 V prípade vysokej alebo nerovnomernej nasiakavosti podkladu aplikovať Baumit Regulátor nasiakavosti.

  Odporúčané riešenie      Alternatívne riešenie
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Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

OMIETANIE MURIVA S TEPELNOIZOLAČNOU SCHOPNOSŤOU

Odporúčaný 1) vnútorný omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou λ < 0,13 W/(m.K)

Podklad murivo 5)

Omietkový systém viacvrstvový jednovrstvový

Príprava podkladu3) Baumit Prednástrek Baumit Regulátor nasiakavosti 

Omietka
Baumit Termo omietka Extra 
alebo Baumit Termo omietka Baumit MPI 25 L2), Baumit KlimaWhite2), 

Baumit RatioGlatt L
Štuková omietka

Baumit VivaInterior, Baumit VivaMaxima, 
Baumit KlimaPerla

Povrchová úprava KlimaDekor, KlimaColor4) alebo bežné interiérové farby

1)  Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia prípadne 
alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 4.

2)  V prípade tehlového muriva sa príprava podkladu nevyžaduje. V prípade potreby (silno nasiakavé murivo) podklad navlhčiť.
3)  V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.
4)  Povrchové úpravy Baumit Klima nie sú vhodné na sadrové omietky. Pred aplikáciou sa odporúča aplikovať základný náter KlimaPrimer.
5)  Tehlové murivo, pórobetón
 

Na trhu je aktuálne v ponuke široký sortiment murovacích prvkov, ktoré umožňujú realizovať obvodový plášť bez dodatočného zateplenia. 
Tieto murovacie prvky však majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné 
venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietacích materiálov, skladby omietkového systému až po precízne riešenie 
stavebno-konštrukčných detailov a bezpodmienečné dodržanie všetkých spracovateľských zásad a ustanovení technických listov 
použitých materiálov skúseným, odborne zdatným realizátorom.

Odporúčaný1) vonkajší omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Murivo so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ < 0,13 W/(m.K) so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,13 ≤ λ ≤ 0,35 W/(m.K)

Príprava podkladu Baumit Prednástrek 2)

Jadrová omietka
Baumit Termo omietka Extra 
alebo Baumit Termo omietka

Baumit MPA 35 L

Výstužná vrstva 
Baumit ProContact 

celoplošne vystužený sklotextilnou mriežkou 
Baumit StarTex

Baumit ProContact 
+ Baumit StarTex

Baumit Výstuž omietok3)

Penetračný náter Baumit Premium Primer alt. Baumit UniPrimer

Povrchová úprava Baumit NanoporTop, resp. Baumit StarTop alebo iná fasádna prefarbená omietka4)

1) Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia prípadne alternatívne 
materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 4. 

2) V prípade strojového nanášania omietky MPA 35 L na nové čisté tehlové murivo sa príprava podkladu nevyžaduje.
3) Výstuž uložená vo vrstve omietky MPA 35 L, v cca 2/3 hrúbky vrstvy smerom od podkladu, realizácia systémom čerstvé do čerstvého.
4) Pri výbere konkrétnej  povrchovej úpravy je potrebné stavebno-fyzikálne posúdenie celej  skladby omietkového systému vrátane vlastností muriva z hľadiska difúzie 

vodnej pary.
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Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHLEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL

BAUMACOL
Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 70

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy 
STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka 
až do 10 mm. 

Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Baumacol FlexTop Speed 25 kg 27,25/bal.    32,70/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 1.090,00/t   1.308,00/t

Výdatnosť: cca 8m2/vrece 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8591251002506

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

S1 C2FT

S1

Baumacol FlexMarmor 25 kg 14,75/bal. 17,70/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 590,00/t 708,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579203969

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Baumacol FlexMarmor

Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C2TE
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

Baumacol FlexTop 25 kg 11,00/bal. 13,20/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 440,00/t 528,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579203952
 5997430562015

Baumit Baumacol FlexTop

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE

Baumacol Basic 25 kg 4,23/bal. 5,07/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 169,00/t 202,80/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579203136
 5997430562008

Baumit Baumacol Basic

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1 podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Baumit Baumacol FlexUni

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie. 

Baumacol FlexUni 25 kg 9,50/bal. 11,40/bal.

Spotreba:  cca 3 kg/m2 380,00/t 456,00/t

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579203945
 5997430562022

C2TE
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

ŠKÁROVACIE HMOTY

BAUMACOL

Baumit Baumacol Silikon

Trvalo elastický silikónový tmel  na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch 
a ako transparentný tmel.

Baumacol Silikon 310 ml 

Spotreba:  cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm 
Balenie:  310 ml plastová kartuša = 0,350 kg

 1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg
 1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Odtiene:  white, cement grey, transparent 6,80/ks 8,16/ks 

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, 
 light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, 
 rubin  7,70/ks 9,24/ks

Odtiene: orange, red, deep blue, yellow, green, black 8,60/ks 10,32/ks

Baumit Baumacol PremiumFuge

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, 
v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná 
ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej 
hmoty s vodou. 

Farebnosť – 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 107.

Baumacol PremiumFuge 2 kg 

Spotreba:  0,5 – 0,9 kg/m2 (podľa typu obkladu) 
Výdatnosť: 2,2 – 4 m2/vedro 
Balenie:  2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg

Odtiene:  orange, red, deep blue, yellow, green, black 9,02/bal. 10,82/bal. 
   4.510,00/t 5.412,00/t

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, 
 light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown,  3,84/bal. 4,61/bal.

 dark brown, rubin  1.920,00/t 2.304,00/t

Odtiene: white, cement grey  3,34/bal. 4,01/bal. 
   1.670,00/t 2.004,00/t

Baumacol PremiumFuge 5 kg 

Výdatnosť: 5,5 – 10 m2/vedro (podľa typu obkladu) 
Balenie:  5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, 
 light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown,  8,50/bal. 10,20/bal.

 dark brown, rubin  1.700,00/t 2.040,00/t

Odtiene: white, cement grey  6,80/bal. 8,16/bal. 
   1.360,00/t 1.632,00/t

Baumacol PremiumFuge 20 kg 

Výdatnosť: 22 – 40 m2/vrece (podľa typu obkladu) 
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg

Odtieň: white   15,50/bal. 18,60/bal.

   775,00/t 930,00/t

Odtieň: cement grey  13,40/bal. 16,08/bal. 
   670,00/t 804,00/t
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

VYROVNÁVANIE PODKLADU

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia pre steny a 
podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe 
keramickej podlahy na balkónoch a terasách.
Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Baumacol Preciso Speed 25 kg 10,00/bal.    12,00/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy 400,00/t   480,00/t

Výdatnosť: cca 5,2 m2/ vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8591251002605

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumacol Protect 18 kg 72,00/bal. 86,40/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm hrúbky 4.000,00/t 4.800,00/t 

Výdatnosť: cca 12 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm 
Balenie:  18 kg, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg
EAN: 9004329267091

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Baumacol Proof

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumacol Proof 7 kg 32,90/bal. 39,48/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm hrúbky 4.700,00/t  5.640,00/t

Výdatnosť: cca 4,7 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm 
Balenie:  7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg
EAN: 9004329267114
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

PRÍSLUŠENSTVO

BAUMACOL

Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanesením izolačných 
hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.

Baumacol Tesniaca páska 

Šírka:  12 cm
Dĺžka:  50 bm, 10 bm
Balenie:  1 kartón = 1 rolka á 50 bm šírky 12 cm 2,10/bm 2,52/bm

  105,00/rolka 126,00/rolka

 1 kartón = 1 rolka á 10 bm šírky 12 cm 2,40/bm 2,88/bm

  24,00/rolka 28,80/rolka

Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší 18,60/sada 22,32/sada 

Balenie:  25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob) 9,30/ks   11,16/ks

EAN: 9004329267909 – sada

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii 
s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanesením  izolačných hmôt Baumacol 
Proof a Protect. 

Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný 18,60/sada 22,32/sada 

Balenie:  25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob) 9,30/ks   11,16/ks

EAN: 9004329267893 – sada

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii 
s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol 
Proof a Protect. 
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Schémy použitia systému Baumit Baumacol na balkóne a terase nájdete na str. 106.

PRÍSLUŠENSTVO

Baumit Balkónová páska

Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

Balkónová páska 32,00/bal.        38,40/bal.

Balenie:   rolka 20 bm 1,60/bm      1,92/bm

Baumit Balkónový profil

Priamy balkónový profil z lakovaného hliníku hrúbky 0,6 mm s ochrannou fóliou. 
Farba sivá RAL 7001.
Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkóne.
Na požiadanie je možné dodať profil vo farebnosti biela RAL 9010 alebo hnedá RAL 8017 
a i príslušenstvo k profilu – rohový balkónový profil, spojovacie kusy a univerzálne koncovky, 
ceny na vyžiadanie.

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Balkónový profi l 

Balenie:  30 ks à 2 m = 60 bm 4,80/bm      5,76/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumacol Tesniaca páska – vpusť 26,80/ks 32,16/ks 

Balenie:  10 ks/kartón

Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpusť | Baumacol Strap – Gully

Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred celoplošným nanesením izolačných 
hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 420 x 420 mm.

Baumacol Tesniaca páska – armatúra 13,40/sada 16,08/sada 

Balenie:  25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob) 6,70/ks   8,04/ks

EAN: 9004329267992

Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette

Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným 
nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 x 120 mm.
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BAUMACOL NA BALKÓNE ALEBO TERASE

BAUMACOL

Systém Baumit KLASIK

Nie vždy je potrebné zateplenie balkónovej konštrukcie. 
V takomto prípade sa dá jednoducho a výhodne zrealizovať na 
balkóne skladba podlahy KLASIK pomocou systému Baumacol.

náš tip  →  Na spádovú vrstvu balkónovej konštrukcie použite 
spádový betón Baumit FlexBeton – pomocou tohto výrobku 
zrealizujete vrstvu premenlivej hrúbky v rozsahu 10 – 40 mm 
bez rizika trhlín!

7

1

4

1

Systém Baumit PLUS

Pri kompletnej obnove fasády domu sa nezaobídeme bez 
zateplenia balkóna. Pokiaľ je k dispozícii dostatočný priestor na 
zrealizovanie všetkých vrstiev v požadovanej hrúbke a dostatok 
času na ich správne vyzretie, je systém PLUS s výrobkami 
Baumacol to správne riešenie.

náš tip  →  Použitie rýchleho lepidla na obklady a dlažby Baumacol 
FlexTop Speed môže urýchliť postup prác a skrátiť celkovú dobu 
realizácie balkóna minimálne o 1 deň.

6
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Systém Baumit UNI

Ak konštrukcia balkóna vyžaduje minimalizovať celkovú 
hmotnosť alebo hrúbku vrstiev podlahy, nemusí to byť na úkor 
tepelnej izolácie. Systém UNI využíva progresívne materiály, 
eliminuje tepelné mosty v styku balkóna a steny a šetrí nielen 
čas pri realizácii, ale i náklady pri užívaní.

náš tip  →  Ak použijete na vytvorenie spádovej vrstvy rýchlu 
vyrovnávaciu hmotu Baumacol Preciso Speed a na lepenie 
dlažby rýchle lepidlo Baumacol FlexTop Speed, zrealizujete celú 
obnovu balkóna od vyčistenia podkladu až po zaškárovanie 
dlažby za dva dni!
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Grund / SuperGrund

Polystyrén XPS-P

Baumacol Protect       

Baumacol Preciso Speed

Baumacol FlexTop / FlexTop Speed

Baumacol PremiumFuge

FlexBeton

Balkónový profi l

Izolačné dosky Uni

Balkónová páska

legenda  →  

1 5 9

2 6 10

3

4 8

7

info  →  Baumit Systémy KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy

Systémy Baumit KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy predstavujú ucelené a osvedčené riešenia, ktoré úspešne prešli procesom technického posúdenia nezávislou notifi kovanou osobou 
TSÚS, n.o., Bratislava. Vyhlásenia o parametroch týchto systémov ako aj prospekt s podrobnejšími technickými informáciami nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty 
alebo vám ich na vyžiadanie radi poskytnú kolegovia z oddelenia technického poradenstva – kontakt str. 4.
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DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

* platí pre balenie Baumacol PremiumFuge 20 kg

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú 
štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí 
(tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu). 
V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky 
SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch 
pracovných dní na celom území SR. 

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške:

 Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR bez DPH.
 Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR bez DPH za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve 
uzavretej s našou spoločnosťou.

BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON – EAN KÓDY

Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť 
ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu 
predajcu.
Dodacie lehoty Baumacol PremiumFuge v odtieňoch orange, red, deep blue, 
yellow, green a black – na vyžiadanie, po dohode s oddelením odbytu.

 Množstevná zľava pri odbere 400 kg PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, 
v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, 
poskytujeme stavebninám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, 
že bude Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých 
zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

Odtieň Baumacol Premium Fuge 2 kg Baumacol Premium Fuge 5 kg Baumacol Silikon 310 ml

white
5996504606419 5996504606426 9004329268456

5996504606433*

cement grey
5996504606013 5996504606020 9004329268296

5996504606037*

grey 5996504606198 5996504606204 9004329268333

manhattan 5996504606297 5996504606303 9004329268388

bahama 5996504606068 5996504606075 9004329268241

anthracite 5996504606044 5996504606051 9004329266889

jasmine 5996504606211 5996504606228 9004329268340

camel 5996504606136 5996504606143 9004329268289

miel 5996504606310 5996504606327 9004329268395

light brown 5996504606259 5996504606266 9004329268364

brown 5996504606112 5996504606129 9004329268272

silk grey 5996504606372 5996504606389 9004329268432

light blue 5996504606235 5996504606242 9004329268357

bermuda 5996504606082 5996504606099 9004329268258

light green 5996504606273 5996504606280 9004329268371

vanilla 5996504606396 5996504606402 9004329268449

dark brown 5996504606150 5996504606167 9004329268302

rubin 5996504606358 5996504606365 9004329268425

orange 5996504606334 9004329268401

red 5996504606341 9004329268418

deep blue 5996504606174 9004329268319

yellow 5996504606440 9004329268463

green 5996504606181 9004329268326

black 5996504606105 9004329268265

transparent 9004329268470
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POTERY A STIERKY

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

NIVELLO

Baumit Nivello Quattro

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA–C20–F6 podľa STN EN  13 813, 
na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov 
pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 1 – 20 mm

Nivello Quattro 25 kg 14,13/bal. 16,95/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky 565,00/t 678,00/t

Výdatnosť: cca 5,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581577440137
 5997430562046

info  →  Baumit Nivello Quattro – jednoduché a účinné riešenie pre každú nerovnú podlahu!

• na všetky typy podkladov
• do všetkých obytných priestorov
• v hrúbke 1 – 20 mm
• jednoduché spracovanie, bez rizika trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná stierka triedy CT–C30–F7 podľa STN EN 13 813,  na cementovej 
báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 3 – 10 mm

Baumit Nivello 30

Samonivelizačná stierka triedy CT–C25–F5 podľa STN EN 13 813,  na cementovej 
báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 2 – 30 mm 

Nivello 30 25 kg 19,50/bal. 23,40/bal.

Spotreba:  cca 1,7 kg/m2/mm 780,00/t 936,00/t

Výdatnosť: cca 4,9 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329267312

Nivello 10 25 kg 18,13/bal. 21,75/bal.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm 725,00/t 870,00/t

Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN: 9004329261402
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

POTERY A STIERKY

Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C30–F6 podľa STN EN 13 813, na báze sadry 
pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný 
aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000  40 kg 10,80/bal. 12,96/bal.

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 270,00/t 324,00/t

Výdatnosť: cca 2,2 – 2,1 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581577420122

Alpha 2000  40 kg 6,80/bal. 8,16/bal.

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 170,00/t 204,00/t

Výdatnosť: cca 0,75 – 0,70 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581577410123
 5997430521104

Alpha Start  25 kg 7,13/bal. 8,55/bal.

Spotreba:  cca 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc 285,00/t 342,00/t

Výdatnosť: cca 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581577450136

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Alpha 3000  silo 275,00/t 330,00/t

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m2/t pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  Silo 

Alpha 2000  silo 175,00/t 210,00/t

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m2/t pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  Silo 

Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C20–F5 podľa STN EN 13 813, na báze sadry 
pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre 
použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Baumit Alpha Start 

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného 
čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). 
Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

CEMENTOVÉ POTERY

Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT–C20–F5 podľa STN EN 13 813, pre ručné aj strojové 
spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre 
použitie na podlahovom vykurovaní.  

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT–C20–F4 podľa STN EN 13 813, pre strojové spracovanie. 
Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. 
Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter 25 kg 2,90/bal. 3,48/bal.

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 116,00/t  139,20/t

Výdatnosť: cca 0,25 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000284
  5997430520961

Poter silo 120,00/t  144,00/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  Silo

Poter MG silo 124,00/t  148,80/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  Silo
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

POTERY A STIERKY

Baumit SuperGrund

Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami 
na nenasiakavé a nasiakavé podklady pred následným nanesením samonivelizačných 
poterov a stierok na cementovej i sadrovej báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým 
vykurovaním a ako príprava podkladu pre lepidlá Baumit Baumacol.
Nasiakavé podklady – riedenie s vodou v pomere 1:1.

Grund 25 kg 82,50/bal. 99,00/bal.

Spotreba:  cca 0,15 kg/m2 3.300,00/t 3.960,00/t

Výdatnosť: cca 167 m2/25 kg balenie 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 24 balení = 600 kg
EAN: 5997430554058

Grund 5 kg 22,25/bal. 26,70/bal.

Spotreba:  cca 0,15 kg/m2 4.450,00/t 5.340,00/t

Výdatnosť: cca 32 m2/ 5 kg balenie 
Balenie:  5 kg, 1 paleta = 96 balení = 480 kg
EAN: 5997430554072

Baumit Grund

Penetračný náter modrej farby s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nasiakavé podklady 
pred následným nanesením samonivelizačných poterov a stierok na cementovej i sadrovej 
báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako prípravu podkladu pre lepidlá 
Baumit Baumacol.

SuperGrund 5 kg 35,00/bal. 42,00/bal.

Spotreba:  cca 0,15 kg/m2 (neriedené) 7.000,00/t 8.400,00/t

Výdatnosť: cca 33 m2/5 kg balenie 
Balenie:  5 kg, 1 paleta = 85 vedier = 425 kg
EAN: 9004329267282
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A STIERKAM

Baumit Separačná fólia FE | Estrichfolie

Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

Separačná fólia FE 110,50/bal. 132,60/bal.

Spotreba:  1,1 m2/m2 podlahovej plochy 0,85/m2 1,02/m2

Balenie:  bal. 1,3 x 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m2

Dilatačný profi l L 2,00/bm 2,40/bm

Rozmery:  60 x 60 x 3 mm 
Dĺžka: 2,0 m 
Balenie:  1 zväzok = 25 ks = 50 bm

Nivelačné tyče 500,00/sada 600,00/sada

Balenie:  1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm

Okrajová dilatačná páska PE 

Typ: RSS 100/5 (bez fólie) hr. 5 mm výška 100 mm 0,27/bm  0,32/bm

 RSS 120/10 (bez fólie) hr. 10 mm výška 120 mm 0,55/bm  0,66/bm

 RST 100/5  (s fóliou) hr. 5 mm výška 100 mm 0,36/bm  0,43/bm

 RST 120/10  (s fóliou) hr. 10 mm výška 120 mm 0,75/bm  0,90/bm

Balenie:  50 bm (typ RSS 100/5 a RST 100/5)
 25 bm (typ RSS 120/10 a RST 120/10)

Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelizačných poterov.

Baumit Okrajová dilatačná páska PE 

Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.

Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok 
poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebrením.
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STAVBA A ZÁHRADA – KVALITA ZAVÁŽI



115Myšlienky s budúcnosťou.

ZÁHRADY A SPEVNENÉ PLOCHY  120

BETÓN  |  MALTY  |  ŠKÁROVANIE

BETÓNY 118

BETÓNY  |  TIWO

MUROVANIE 116

MUROVACIE MALTY  |  SPOJIVÁ
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

STAVBA A ZÁHRADA

MUROVACIE MALTY A SPOJIVÁ

Baumit Murovacia malta 100 | MauerMörtel 100

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Murovacia malta 100 40 kg 4,76/bal. 5,71/bal.

Spotreba:  cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty 119,00/t 142,80/t

Výdatnosť: cca 24 l/vrece 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581572203126
  5997430515035

Murovacia malta 100 silo 124,00/t 148,80/t

Spotreba:  cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty 
Výdatnosť: cca 600 l/t 
Balenie:  Silo

Murovacia malta 50 25 kg 2,70/bal. 3,24/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty 108,00/t 129,60/t

Výdatnosť: cca 15 l/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000291
 5997430615080

Murovacia malta 50 silo 113,00/t 135,60/t

Spotreba:  cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty 
Výdatnosť: cca 625 l/t 
Balenie:  Silo

Baumit Termo malta 50 | ThermoMörtel 50

Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Z jedného vreca suchej zmesi až 40 l čerstvej malty! 

Baumit Murovacia malta 50 | MauerMörtel 50

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Termo malta 50 40 l 9,48/bal. 11,38/bal.

Tepelná vodivosť: λ = 0,18 W/(m.K)  237,00/m3 284,40/m3

Spotreba:  cca 0,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 40 l čerstvej malty/vrece
Balenie:  40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m3

EAN: 9004329236035
  5997430536030
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHMUROVACIE MALTY A SPOJIVÁ

PlanoFix 25 kg 5,45/bal. 6,54/bal.

Spotreba:  cca 25 kg suchej zmesi /  218,00/t 261,60/t

 1 paleta pórobetónového materiálu (1 paleta = 1,35 m3)
 1 kg suchej zmesi = cca 0,8 l čestvej malty
Výdatnosť: cca 24 l/vrece, cca 600 l/t 
Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101326
  5997430561490

Trasový cement 25 kg 9,38/bal. 11,25/bal.

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg 375,00/t 450,00/t

EAN: 9004329222342

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit PlanoFix

Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, 
vencoviek, prekladov a pod.

info  →  Použitie výrobkov PlanoFix a Trasový cement

Baumit PlanoFix je okrem použitia na lepenie pórobetónových prvkov vhodný tiež na lepenie všetkých ostatných presných druhov tvárnic (napr. tvárnice Liapor a pod.), komínových tvaroviek 
a iných konštrukčných prvkov, ktoré umožňujú tenkovrstvové lepenie. 

Baumit Trasový cement je vhodný ako spojivo všade tam, kde vápenné výkvety znižujú estetickú hodnotu stavebného diela – pohľadové betóny, murovanie a škárovanie režného muriva, 
kladenie vonkajších dlažieb do mokrého lôžka a pod.

Baumit Trasový cement | TrassZement

Portlandský cement triedy pevnosti CEM II/B–M(P–S) 32,5 N podľa EN 197–1 
s prídavkom trasu počas mletia. Spojivo na výrobu betónu, omietok a mált.
Znižuje riziko tvorby výkvetov.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Viac informácií o Baumit Betónoch: Baumit Systémy 2018, str. 84.

STAVBA A ZÁHRADA

BETÓNY

Baumit Beton B20 | Univerzálny betón

Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce ako je betónovanie 
základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť 
na výrobu betónových tvárnic.

Zrnitosť: 8 mm

Baumit FixBeton | Rýchly betón

Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes  triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie 
prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia 
a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov 
na prádlo, preliezok, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri 
v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov 
pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalievaním suchej zmesi vodou priamo 
na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním suchej 
zmesi a vody v nádobe pred uložením na miesto použitia.

Zrnitosť:  8 mm

Beton B20 25 kg 3,00/bal. 3,60/bal.

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 120,00/t 144,00/t

Výdatnosť: cca 0,25 m2/vrece pri hrúbke betónu 5 cm
 cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000079
 5997430521463

WU Beton 25 kg 4,23/bal. 5,07/bal.

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 169,00/t 202,80/t

Výdatnosť: cca 0,1 m2/vrece; cca 5 m2/t pri hrúbke betónu 10 cm
 cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 
EAN: 8581570000086
 5997430521456

FixBeton 25 kg 4,75/bal. 5,70/bal.

Spotreba:  cca 75 kg (3 vrecia) suchej zmesi na betónový prvok rozmerov  190,00/t 228,00/t

 cca 40 x 40 x 30 cm
Výdatnosť: cca 13 l čerstvej malty / vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 
EAN: 8581570000055

Beton B20 silo 125,00/t 150,00/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke betónu 5 cm
 cca 500 l čerstvého betónu/t
Balenie:  Silo

Baumit WU Beton | Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na 
vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný 
betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrnitosť:  4 mm
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

BETÓNY

FlexBeton 25 kg 5,10/bal. 6,12/bal.

Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm 204,00/t 244,80/t

Spotreba:  18 – 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 1,25 m2/vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581578115034

FillBeton 25 kg 6,58/bal. 7,89/bal.

Spotreba: cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi 263,00/t 315,60/t

Výdatnosť: cca 12,5 l malty / vrece
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000017

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

PumpBeton silo 115,00/t        138,00/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/1 cm hrúbky vrstvy 
Výdatnosť: cca 520 l čerstvého betónu z 1 tony suchého materiálu
Balenie:  Silo

Baumit FlexBeton | Spádový betón

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných 
poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodžií, 
terás, kúpelní, spŕch, umyvární, práčovní a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy 
(cementové potery, betóny). 

Zrnitosť:  4 mm

Baumit FillBeton | Výplňový betón

Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a priľnavosťou, 
vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia 
zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov.
V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných 
otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov 
v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni.
V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií 
zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.
 
Zrnitosť: 2,5 mm

Baumit PumpBeton 25 I Zálievkový betón

Suchá betónová zmes triedy pevnosti C20/25 pre strojové spracovanie, vhodná 
na zalievanie všetkých na trhu dostupných typov dutinových tvárnic – Durisol, Premac, 
Velox a pod.

Zrnitosť:  4 mm
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Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

STAVBA A ZÁHRADA

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY Cena v eur bez DPH Cena v eur s DPH

Drenážny betón 40 kg 6,80/bal. 8,16/bal.

Spotreba:  cca 19 kg/m2/cm 170,00/t 204,00/t

Výdatnosť: cca 0,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 10 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 9004329221543

Drenážny betón silo 175,00/t 210,00/t

Spotreba:  cca 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 5 m2/t pri hrúbke vrstvy 10 cm 
Balenie:  Silo

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

ZÁHRADY 
A SPEVNENÉ 

PLOCHY

Baumit Drenážny betón | DrainBeton

Silne vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 určený na prípravu podkladu 
pred položením dlažobných kameňov alebo dosiek, vhodný aj na vyplnenie pracovných jám, 
výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod. Obzvlášť vhodný na zamedzenie porúch 
vplyvom sadania podkladu, alebo na betónovanie okapových chodníkov okolo zavlhnutého 
muriva.

Zrnitosť: 8 mm

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 82
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Drenážna malta 40 kg 7,52/bal. 9,02/bal.

Spotreba:  cca 19 kg/m2/cm 188,00/t 225,60/t

Výdatnosť: cca 0,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 4 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 9004329221628

Lepiaca malta na kameň 25 kg 15,88/bal. 19,05/bal.

Spotreba:  6 – 10 kg/m2/10 mm 635,00/t 762,00/t

Výdatnosť: 2,5 – 4 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 10 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 
EAN: 9004329221758

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Lepiaca malta na kameň plus 25 kg 9,38/bal. 11,25/bal.

Spotreba:  cca 18 – 20 kg/m2/1 cm 375,00/t 450,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg
EAN: 9004329221772

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Drenážna malta silo 193,00/t 231,60/t

Spotreba:  cca 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 12,5 m2/t pri hrúbke vrstvy 4 cm 
Balenie:  Silo

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit Drenážna malta | PflasterDrainmörtel GK4

Vodopriepustná maltová zmes triedy pevnosti C16/20 určená na prípravu maltového lôžka 
pre uloženie dlažobných kameňov alebo dosiek na vhodnom podklade vo vnútornych aj 
vonkajších priestoroch. Používa sa tiež na osadenie cestných obrubníkov. 

Zrnitosť: 4 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit Lepiaca malta na kameň | SteinKleber

Strednovrstvová malta triedy pevnosti C12/15 s obsahom trasu na osadzovanie, kladenie 
a pačokovanie dlažobných prvkov z prírodného kameňa a betónu.
Hrúbka lôžka 5 – 20 mm.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit Murovacia malta na kameň plus | SteinMörtel plus

Mrazuvzdorná betónová zmes triedy C16/20 bez rizika tvorby vápenných výkvetov, 
odolná voči pôsobeniu síranov, chlóru a solí, ako podkladový betón, resp. dlažobné lôžko 
pre dlažbu z prírodného kameňa v interéri a v exteriéri alebo na murovanie prírodného 
kameňa.
Obzvlášť vhodná pre vytváranie záhradných jazierok a biotopov.

Zrnitosť: 4 mm 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Upozornenie: Dodacie lehoty výrobkov uvedených na tejto strane po dohode s oddelením odbytu.

STAVBA A ZÁHRADA

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Baumit Škárovacia malta | PflasterFugenmörtel

Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30 
na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry 
od 5 – 30 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam. 

Zrnitosť: 2 mm

Baumit Škárovacia malta jemná | PflasterFugenmörtel Fein

Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30 
na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry 
od 3 – 10 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam. 

Zrnitosť: 0,6 mm

Baumit Škárovacia hmota Quarz | FertigFuge

Hotová škárovacia zmes na báze kremičitého piesku so živičným spojivom na škárovanie 
všetkých typov dlažobných prvkov v exteriéri. Paropriepustná, mrazuvzdorná, odolná voči 
posypovej soli, vhodná pre plochy s ľahkým dopravným zaťažením (súkromné príjazdové 
plochy pre osobné autá, chodníky, terasy a pod.) Tvrdne pod vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Minimálna šírka škáry 5 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.

Škárovacia malta 25 kg 8,20/bal. 9,84/bal.

Spotreba:  dlažobné kocky: 2 – 4 kg/m2/cm     328,00/t 393,60/t

 dlažobné platne: cca 1 kg/m2/cm
 (v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)
Výdatnosť: cca. 14,0 l malty/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg
EAN: 9004329221680

Škárovacia malta jemná 25 kg 10,30/bal. 12,36/bal.

Spotreba:  dlažobné kocky: 2 – 4 kg/m2/cm    412,00/t 494,40/t

 dlažobné platne: cca 1 kg/m2/cm
 (v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)
Výdatnosť: cca. 15,5 l malty/vrece 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 350 kg
EAN: 9004329221673

Drenážna škárovacia malta Quarz 25 kg 118,50/bal. 142,20/bal.

Spotreba:  Dlažobné kocky: 6 – 12 kg/m2 pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm  4.740,00/t 5.688,00/t

 Dlažobné platne: 1,8 – 4,5 kg/m2 pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm
Výdatnosť: Dlažobné kocky: 2 – 4 m2/vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm
 Dlažobné platne: 6 – 13 m2/vedro  pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 9004329221819 – odtieň Schiefer
 9004329221833 – odtieň Travertin

Schiefer Travertin

Farebnosť:

NOVÉ

rozbaľovanie paliet  →  Výrobky Baumit Škárovacia malta a Baumit Škárovacia malta jemná je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok 
– viac informácií str. 133.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 134 – 136.

VÝROBKY PRE INŽINIERSKE STAVBY

Baumit Torkret S/U

Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo 
tuhnúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné 
prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, 
J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.
Výrobky:  Torkret S/U C20/25, J1 – zrnitosť 4 mm, 8 mm 
 Torkret S/U C25/30, J2 – zrnitosť 4 mm, 8 mm 
 Torkret S/U C25/30, J3 – zrnitosť 8 mm

Torkret S/U 40 kg 7,44/bal. 8,93/bal.

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 186,00/t 223,20/t

EAN: 8581578103123

Torkret S/U silo 190,00/t 228,00/t

Balenie:  Silo

Baumit Tiwo MIB 

Priemyselne vyrábaná suchá zmes na jednofázové tesniace štrbinové steny. Pevnosť v tlaku 
po 28 dňoch ≥ 0,5 MPa, koeficient vodopriepustnosti po 28 dňoch ≤ 1.10-9 m/s.
K dispozícii typ 1 – 5.

Tiwo MIB, typ 1 silo 165,00/t 198,00/t

Balenie:  Silo

TiwoFill H silo 215,00/t 258,00/t

Balenie:  Silo

TiwoFill HF silo 165,00/t 198,00/t

Balenie:  Silo

Baumit TiwoFill H

Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých 
priestorov a odvodňovacích priekop. Pevnosť v tlaku po 7 dňoch ≥ 0,5 MPa, po 28 dňoch 
≥ 2 MPa, po 90 dňoch ≥ 3 MPa.

Baumit TiwoFill HF

Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých 
priestorov a odvodňovacích priekop, s rýchlym nábehom počiatočných pevností.
Pevnosť v tlaku po 3 dňoch ≥ 1 MPa, po 7 dňoch ≥ 2 MPa, po 28 dňoch ≥ 3 MPa, 
po 90 dňoch ≥ 3,5 MPa.

Tiwo MIB, typ 2 – 4 silo 145,00/t 174,00/t

Balenie:  Silo
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

UNIVERZÁLNE VÝROBKY

UNIVERZÁLNA LEPIACA HMOTA

Baumit DuoContact

Univerzálna lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych 
izolačných dosiek. Materiál je vhodný predovšetkým pre použitie na rodinné domy. 

DuoContact 25 kg 6,68/bal. 8,01/bal.

Spotreba: cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky – lepenie) 267,00/t 320,40/t

 cca 7 kg/m2 (minerálne izolačné dosky – vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 cca 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky – lepenie)
 cca 4 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky – vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky – lepenie)
 cca 3,5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky – vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 cca 7 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky – lepenie)
 cca 6 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky – vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581579101425

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Baumit DuoTex

Armovacia mriežka pre vystužovanie stierkových vrstiev. Odolná voči pôsobeniu zásad, 
veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

Výrobok sa dodáva výhradne po paletách!

DuoTex paleta 1.270,50/paleta 1.524,60/paleta

Spotreba: cca 1,1 bm/m2 0,70/m2 0,84/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal
Balenie:  bal. 50 bm resp. 55 m2, 1 paleta = 33 balov = 1650 bm resp. 1815 m2

EAN: 8581570000147

VZORKOVNICA ODTIEŇOV PRE OMIETKY SILIPORTOP A DUOTOP
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit SiliporTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, vodoodpudivá, vysoko odolná, 
ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón 
a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť – 74 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life    

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

info  →  Dôležité informácie k vzorkovnici odtieňov pre omietky Baumit SiliporTop a DuoTop!

Vzorkovnica farieb na str. 124 je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie. 
Modrý číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit DuoTop. 
Pre viac informácií kontaktujte Baumit – Infolinku 02/593 033 33 alebo 041/507 66 51.

SiliporTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 47,25/bal. 56,70/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 1.890,00/t 2.268,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430661039

SiliporTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 47,25/bal. 56,70/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 1.890,00/t 2.268,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430661039

SiliporTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 47,25/bal. 56,70/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 1.890,00/t 2.268,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430661039

DuoTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 38,25/bal. 45,90/bal.

Spotreba: cca 2,9 kg/m2 1.530,00/t 1.836,00/t

Výdatnosť: cca 8,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430621033

DuoTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 38,25/bal. 45,90/bal.

Spotreba: cca 2,5 kg/m2 1.530,00/t 1.836,00/t

Výdatnosť: cca 10 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430621033

DuoTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra 38,25/bal. 45,90/bal.

Spotreba: cca 2,6 kg/m2 1.530,00/t 1.836,00/t

Výdatnosť: cca 9,6 m2/vedro 
Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
EAN: 5997430621033

Baumit DuoTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na akrylátovej báze, vodoodpudivá, ľahko 
spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón 
a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť – 78 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life
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SERVIS – TO NAJLEPŠIE PRE VÁS
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SERVIS A SLUŽBY

Baumit na internete

Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky i dôležité kontakty 
nájdete na www.baumit.sk.

Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku 
alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.
www.baumit.sk

Všetky informácie o novom systéme farieb Baumit Life nájdete aj na špecializovanej 
mikrostránke www.baumitlife.com, venovanej výhradne farbám, prístupnej aj z našej 
stránky www.baumit.sk.

V každom prípade vyskúšajte – magický virtuálny svet Baumit Life je tu predovšetkým 
pre vás. Navštívte našu internetovú stránku!
www.baumitlife.com

Baumit Kalkulátor vám uľahčí výber materiálov pre vašu stavbu. Pomocou 4 základných 
krokov si vyberte to najlepšie riešenie pre vás. Prípadne si vytvorte viac alternatív 
a porovnávajte. Ak pošlete vašu kalkuláciu našim regionálnym zástupcom, odporučia vám, 
v ktorých stavebninách výhodne nakúpiť. K dispozícii od júna 2018. 
www.kalkulátor.baumit.sk

Rýchly, interaktívny návrh hrúbky tepelnoizolačného systému nájdete 
na www.hrubkazateplenia.sk.
Zvoľte murivo, ktoré chcete zatepliť a vyberte si tepelnoizolačný systém podľa vašich 
predstáv, ostatné urobí náš nový systém za vás, vyskúšajte!
www.hrubkazateplenia.sk

POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM FASÁDY

info  →  Chcete nás navštíviť?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby nášho poradenského centra, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy. Naši vyškolení spolupracovníci vám radi venujú dostatok času. 
V prípade návštevy bez predchádzajúceho ohlásenia vám, žiaľ, nemôžeme garantovať kvalitný servis podľa vašich predstáv.
Kontakt:  • Bratislava: tel. 02/593 033 33, 02/593 033 66
 • Lietavská Lúčka: tel. 041/507 66 51
 • e-mail: fasadnestudio@baumit.sk

Poradenské centrá

Navštívte naše poradenské centrá v Bratislave a Lietavskej Lúčke.

 Špeciálny Color Box, ktorý obsahuje štrukturované vzorky  všetkých farebných odtieňov 
Baumit Life. 

 Porovnávacia stena a špeciálne osvetlenie, imitujúce farebné spektrum denného svetla 
na pohodlné porovnávanie a prirovnávanie jednotlivých farebných vzoriek.

 Dostatok priestoru a príjemné prostredie pre  odborné konzultácie.
 Detský kútik.
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info  →  Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku : 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Vzorky fasádnych materiálov

Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny materiál 
pre fasádu vášho domu. Vyberte si farebný odtieň, požadovanú štruktúru a spôsob, ktorý 
vám najviac vyhovuje. Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová omietka alebo 
farba.

Na požiadanie vám vzorky doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu 
(cena za doručenie je zahrnutá v cene vzorky)
– viac informácií Baumit Info–linka 02/593 033 33, 041/507 66 51 alebo na www.baumit.sk!

Dopĺňajúce informácie k cene za vzorky systémov:

V prípade objednávky tenkovrstvovej ušľachtilej omietky v množstve min. 12 x 25 kg alebo fasádnej 
farby v množstve min. 3 x 14 l vám bude cena predtým zakúpených vzoriek odpočítaná z výslednej ceny 
materiálu.
Žiadosť o odpočítanie ceny vzoriek je potrebné uviesť na objednávku spolu s číslom dodacieho listu 
vzoriek.

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 1 27,50/sada 33,00/sada

Vzorka 2 kg tenkovrstvovej omietky alebo 0,5 l fasádnej farby vo vedierku, 
sada – 3 rôzne farebné odtiene

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 2 27,50/sada 33,00/sada

 Vzorka tenkovrstvovej omietky alebo fasádnej farby nanesená na polystyrénovej platni 
s rozmermi 330 x 500 mm, sada – 3 rôzne farebné odtiene

Vzorky fasádnych materiálov – alternatíva 3 27,50/sada 33,00/sada

  Nanesenie vzorky rozmerov cca 0,5 m2 na vami vybranú plochu na vašom objekte 
našim aplikačným technikom, sada – 3 rôzne farebné odtiene

Fasádne štúdio 130,00/návrh 156,00/návrh  

Fasádne štúdio

Obľúbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú  
poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme 
3 alternatívne riešenia.   

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 02/ 593 033 66 alebo 041/507 66 51, 
príp. nám napíšte na fasadnestudio@baumit.sk.
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SERVIS A SLUŽBY

VZORKOVNICE FARIEB PRE INDIVIDUÁLNYCH STAVEBNÍKOV

Baumit Easy Life

Vyľahčená verzia vzorkovnice Big Life. Všetkých 888 farieb v praktickom formáte, 
v ľahkom plastovom obale.

Ideálny pre každodennú prácu v predajni či na stavbe.

Bau

Easy Life 18,00/ks 21,60/ks

Baumit Taste of Life

Praktický výber 88 najpredávanejších trendových farieb, zoradených do 20 kreatívnych 
kombinácií.

Užitočná pomôcka pre každého, kto potrebuje pomoc pri výbere tej „svojej“ farby.

Taste of Life 8,00/ks 9,60/ks

k

Užito

Mosaik Life 28,00/ks 33,60/ks

Baumit Mosaik Life

Reálne vzorky produktu MosaikTop v praktickom a prehľadnom vyhotovení. 
Okrem toho obsahuje vzorky všetkých štruktúr povrchových úprav Baumit. 

Vhodne dopĺňa vzorkovnice Big Life a Easy Life.

Vzorky povrchových úprav v stavebninách

Reálne vzorky povrchových úprav Baumit nájdete aj vo vybraných stavebninách, 
kde sme umiestnili praktické stojany Baumit Life Trolly so vzorkami najpoužívanejších 
farebných odtieňov. 
Zoznam týchto stavebnín nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Farebné 
odtiene a štruktúry / Life Trolly alebo využite pre rýchly prístup k týmto informáciám 
priložený QR-kód.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHVZORKOVNICE FARIEB PRE ARCHITEKTOV A PROJEKTANTOV

Baumit ColorStripes

852 farieb Baumit Life, každá na 13 samolepiacich pásikoch s popisom čísla odtieňa, 
zabalené v exkluzívnom boxe.
Špeciálne vytvorené pre prácu architektov či pracovníkov poradenských centier. 

Nalepte farebný pásik na výkres či vizualizáciu a jednoducho tak všetkým ukážte váš výber 
v reálnej farbe Baumit Life.

Baumit Big Life

Elegantná vzorkovnica v hliníkovom obale s luxusným dizajnom obsahuje všetkých 
888 farieb Baumit Life zobrazených v reprezentatívnej veľkosti.

S USB pripojením k PC a pamäťovou kartou, ktorá obsahuje podporu farieb Baumit Life 
pre všetky najbežnejšie CAD programy.
Predurčený pre kreatívnu prácu architektov a projektantov v kancelárii.

Big Life 58,00/ks 69,60/ks

Bau

ColorStripes 48,00/ks 57,60/ks

Baumit DesignLife

Vzorkovnica farieb Baumit DesignLife pre dekoratívne produkty Baumit Lasur, Metallic 
a Glitter.

V kombinácii s kreatívnymi štruktúrami z omietky Baumit CreativTop, i s príkladmi použitia 
na konkrétnej fasáde.

DesignLife 48,00/ks 57,60/ks

info  →  Špecializované Baumit Poradenstvo architektom a projektantom

Pre odborné poradenstvo architektom a projektantom sú vám k dispozícii naši naslovovzatí  odborníci – objektoví manažéri. Radi vám  poradia s možnosťami architektonického stvárnenia fasády, 
ktoré poskytujú materiály Baumit, ale aj pri riešení špecifi ckých detailov, a to nielen na fasáde.
Kontakt:  • Bratislava: Martin Kríko, tel. 0915/498 480, e-mail: m.kriko@baumit.sk
 • západné Slovensko: Martin Petrek, tel. 0918/982 448, e-mail: m.petrek@baumit.sk
 • stredné Slovensko: Monika Štefancová, tel. 0918/956 651, e-mail:m.stefancova@baumit.sk
 • východné Slovensko: Jozef Vargovčík, tel. 0905/410 124, e-mail: j.vargovcik@baumit.sk
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

SERVIS A SLUŽBY

Sanačné analýzy

Laboratórna analýza vlhkosti a stanovenie obsahu solí v murive, návrh riešenia sanácie. 
Naši skúsení pracovníci zachytia skutočný stav objektu priamo na stavbe. Odoberú vzorky 
muriva, laboratórne overia vlhkosť a obsah solí v murive a určia najvhodnejší systém 
sanácie pomocou sanačných omietkových systémov Baumit Sanova.

Video-návody na spracovanie na webe

Inštruktážne filmy pre spracovanie omietky CreativTop najrôznejšími kreatívnymi 
technikami, aplikácia zateplenia s lepiacou kotvou Baumit StarTrack, spracovanie Baumit 
FixBetonu, reklamné videá Baumit Life a mnoho ďalších nájdete teraz na kanáli Baumit 
Slovensko na stránke youtube.com.

Sledujte nás, sťahujte a zdieľajte naše videá, pre rýchly prístup využite priložený QR-kód!

POMÔCKY A NÁVODY

ColorFinder 478,00/ks 573,60/ks

Sanačné analýzy 75,00/návrh 90,00/návrh

Technické podklady

Všetky technické podklady Baumit sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej forme 
na našej webovej stránke www.baumit.sk.

Na požiadanie vám radi poskytneme technické listy všetkých našich produktov, 
technologické predpisy i informačné prospekty o jednotlivých Baumit systémoch alebo 
využite pre rýchly prístup k týmto informáciám priložený QR-kód.

Baumit ColorFinder

Malý prístroj veľkosti mobilného telefónu, s možnosťou zosnímať želanú vzorovú farbu, 
so schopnosťou nájsť riešenie povrchovej úpravy v odtieni Baumit Life, obsluhovaný našimi 
zaškolenými pracovníkmi. Vďaka tomuto prístroju náš pracovník identifikuje neznámy 
farebný odtieň v priebehu pár sekúnd.
 
V prípade záujmu o túto službu kontaktujte, prosím, vášho regionálneho zástupcu 
– kontakt na str. 6 v tomto cenníku.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRE VÁS A VAŠU FASÁDU

info  →  Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku : 02/593 033 33, 041/507 66 51.

Baumit Pracovné oblečenie

Súprava pozostáva z:   
 pracovnej blúzy Baumit, 
 pracovných nohavíc Baumit.
    
K dispozícii v bielej farbe s farebným logom Baumit. Veľkosť 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Pracovné oblečenie 44,00/súprava 52,80/súprava

Pracovné oblečenie 24,00/ks  28,80/ks

Rozbaľovanie paliet

Takto označené výrobky je možné objednať i v množstve menšom ako 1 paleta, 
t. j. i jednotlivo po vreckách.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, za rozbalenie palety účtujeme nasledovný 
manipulačný príplatok:

Baumit Montérkové nohavice

Pracovné nohavice v bielej farbe s farebným logom Baumit.

Veľkosť: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Baumit Ochranná sieť na lešenie | GerüstSchutzNetz 

Ochranná sieť na lešenie bezpečne ochráni vašu fasádu počas realizácie.

Ochranná sieť na lešenie 2,10/m2 2,52/m2

Rozmery:  2,5 x 40 m (s potlačou), resp. 2,5 x 80 m (bez potlače)  

Balenie:  100 m2 (s potlačou), resp. 200 m2 (bez potlače)
  Dodávaná zvyčajne v kombinácii 2 dizajnov:
 fasádna sieť s potlačou logom Baumit – balenie 100 m2 210,00/bal. 252,00/bal.

 fasádna sieť biela bez potlače – balenie 200 m2 420,00/bal. 504,00/bal. 

Manipulačný príplatok 

Výrobky deklarované v tonách:  50,00/t  60,00/t

Výrobky deklarované v m3:   40,00/m3 48,00/m3 

rozbaľovanie paliet  →  

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve 
uzavretej s našou spoločnosťou. Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou 
dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

Kompletný prehľad výrobkov, ktoré môžete objednávať aj v množstve menšom ako 1 paleta 
a ďalšie dôležité informácie nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / 
Objednávky a logistika. Pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete využiť priložený 
QR-kód.
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SILÁ A STROJE

DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU 

PRISTAVENIE, VÝMENA, DOPLNENIE

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

Pristavenie sila, odvoz 

sila a preváženie 

K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu pneumatického dopravníka, ktorý zákazník použije. 
Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru. Silo pristavíme v lehote 3 pracovných dní od obdržania 
písomnej objednávky. Objednávku naplneného sila je potrebné naplánovať tak, aby bolo pristavené najneskôr v posledný deň pred 
jeho uvedením do prevádzky. Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila vyža dujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka 
zo strany kupujúceho, ktorý svojim podpisom potvrdí čas príchodu a odchodu vozidla s voľne loženým materiálom, resp. prevzatie 
sila. V prípade neprítomnosti kupujúci nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú na pristavenom sile. V prípade 
nepripravenosti stavby pre postavenie sila resp. prekážok pre postavenie sila účtujeme kupujúcemu stojné vo výške 14 EUR bez 
DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu účtujeme za každý 
ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Za každé pristavenie a odvoz sila účtujeme poplatok nasledovne: do 90 km: 
166 EUR bez DPH, nad 90 km: 332 EUR bez DPH. Za preváženie sila pri postavení alebo odvoze sila účtujeme jednorazový príplatok 
20 EUR. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu stavača si fi rma Baumit vyhradzuje právo určiť, ktoré dodávky budú obslúžené stavačom 
so zabudovanou váhou.

Prístupová cesta, 

umiestnenie sila 

Miesto pre postavenie sila a prístupovú cestu zabezpečuje a pripravuje kupujúci (napr. zhutnenie, zhotovenie základu alebo iné 
opatrenie s ohľadom na rozmery a hmotnosť sila a špeciálneho vozidla na jeho transport). Kupujúci je počas celej doby prenájmu 
sila zod povedný za únosnosť podkladu pod silom. Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu našimi špeciálnymi vozidla mi pre 
transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune 
a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila 
na stavbe po vrátenie sila kupujúci. Vjazdy, chodníky, poklopy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli 
poškodiť. Rovnako musí byť výška podjazdu minimálne 4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa 
typu sila. Za vzniknuté škody neručíme.

Povolenia Povolenia, ktoré sú potrebné na odstavenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch vyžadujúce si súhlas 
príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto 
skutočností znáša kupujúci. V prípade, že je nutné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný 
zabezpečiť riadenie premávky. O tejto nutnosti je nevyhnutné informovať dodávateľa v objednávke, aby mohli byť poskytnuté 
pokyny vodičovi.

Doplnenie obsahu sila Pri dopĺňaní obsahu sila na stavenisku je dodacia lehota dva pracovné dni. Doplnenie obsahu sila sa uskutoční na základe 
písomnej objednávky, ktorá musí obsahovať tieto údaje: objednávateľa, stavbu, kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho 
množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín doplnenia. V prípade prekážok pre doplnenie sila účtujeme kupujúcemu 
stojné vo výške 14 EUR bez DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo 
na inú stavbu účtujeme za každý ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Pri doplnení obsahu sila v sobotu 
(možné len v mesiacoch september – jún) účtujeme paušálny príplatok vo výške 33 EUR bez DPH. Ak je preprava vopred 
odsúhlasená s disponentom na deň pracovného pokoja (štátny sviatok), účtujeme paušálny príplatok vo výške 66 EUR bez DPH.  

Prejazdy V prípade, že nie je možné realizovať objednané doplnenie sila resp. jeho postavenie (z dôvodu nepripravenosti stavby, 
neprístupnosti sila, plného sila a pod.) účtujeme prejazd cisterny (silostavača) za každý naviac ubehnutý kilometer 3,50 EUR 
bez DPH.

Prístupové vzdialenosti 

pri dopĺňaní obsahu 

Pri dopĺňaní obsahu sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno najbližšie k silu. 

Trvanie dopĺňania sila Limit pre dĺžku trvania dopĺňania sila je 1 hodina. Za každú začatú polhodinu trvania plnenia sila nad tento limit účtujeme príplatok 
vo výške 14 EUR bez DPH.

Premiestnenie sila Za premiestnenie sila účtujeme poplatok nasledovne:
do 90 km:  166 EUR bez DPH. 
nad 90 km:  332 EUR bez DPH.
Termín premiestnenia sila určí predávajúci po dohode s kupujúcim.

Výmena síl Výmena je bezplatná, ak sú k dispozcíi minimálne dve odstavné plochy pre silá. V prípade iba jednej odstavnej plochy na stavenisku 
(vrátane prechodného odstavenia plného a prázdneho sila pri vymieňaní) účtujeme paušálne 28 EUR bez DPH.

Rozfuk do dvoch síl Pri doplnení materiálu z jednej cisterny do dvoch transportných síl na základe požiadavky zákazníka účtujeme za manipuláciu 
paušálny príplatok 14 EUR bez DPH.
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DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU 

NÁJOM

DODÁVANÉ MNOŽSTVÁ, PREBYTOK MATERIÁLU, VRÁTENIE SÍL A STROJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

Minimálna 

dodávka 

Postavenie sila: dodáva sa minimálne jedno plné silo 12 – 15 ton podľa druhu materiálu a v závislosti od výrobného závodu, 
z ktorého je materiál dodávaný. Doplnenie sila: Produktové skupiny Omietky, ETICS, Alpha minimálne 15 ton bez príplatku. Dodávka 
5 – 1 ton = podlimitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 15 ton, menej ako 5 ton nedodávame. Produktové 
skupiny Potery, Betóny, Spevnené plochy, Murovacie malty, Inžinierske stavby minimálne 20 ton bez príplatku, 10 – 20 ton = podli-
mitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 20 ton, menej ako 10 ton nedodávame.  

Maximálna dodávka Maximálne množstvo na prepravu v cisterne je 27 ton okrem omietky RatioGlatt L (22 ton).

Prebytok materiálu Prebytky materiálu je možné vrátiť výrobcovi. Prebytky menšieho množstva ako 1 t sa nedobropisujú. Pri vrátení od 1 do 3 ton dobro-
pisujeme účtovanú cenu v plnej výške. Pri vrátení tovaru nad 3 tony, u Alpha 2000 a Alpha 3000 nad 8 t, dobropisujeme účtovanú 
cenu po odčítaní 22 EUR /tonu za prepravu a manipuláciu. 

Zostatok materiálu 

v sile pri odvoze

Zostatok v sile pri odvoze nesmie prevýšiť 8 ton, nakoľko takéto silo nie je možné z dôvodu preťaženia stavača prepravovať. V prípade 
zostatku v sile vyššom ako 8 t účtujeme za každý kilometer ubehnutý navyše z dôvodu vyprázdnenia sila cisternou sadzbu uvedenú 
v odseku Prejazdy.

Čistenie síl a strojov Kupujúci je počas celej doby prenájmu sila a strojov zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja sa účtuje 
poplatok 50 EUR bez DPH.

Vrátenie síl a strojov Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz, aby nebolo potrebné faktúrovať pre nájom sila z dôvodu 
prekročenia obvyklej doby spracovania. Silo bude odobraté v priebehu piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade 
požiadavky na skorší odber je potrebné komunikovať o možnostiach s pracovníkmi odbytu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú 
vyvolané ne odborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú faktúrované kupujúcemu.

Čakacia doba, cesty 

navyše 

Za ďalšie výkony, cesty navyše a čakacie doby na stavenisku, ktoré môžu byť spôsobené prekážkami akéhokoľvek druhu (odstra-
ňovanie prekážok, pieskových háld, príprava odstavnej plochy pre silo, obstarávanie podkladových dosiek, montáž strojov, montáž 
ďalších hadíc atď.) sa účtuje polhodinová sadzba vo výške 14 EUR bez DPH. Účtuje sa každá začatá polhodina.

Ručenie, záruky Silá a miešacie zariadenia Baumit sú overené podľa platných predpisov. Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických 
noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky síl a miešacích zariadení Baumit. Ručenie zo strany Baumit sa vzťahuje na pristavenie 
a odvoz sila, t. j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi pristavením a odvozom 
zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportných síl, strojného zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslu-
šenstva podľa preberacieho protokolu. Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, 
násypky, atď.) a stroje ručí kupujúci v plnom rozsahu.

Základné zásady 

pri práci s prenajatým 

zariadením

Transportné silá a nadväzujúce strojno–technologické zariadenia môžu obsluhovať výhradne riadne zaškolení pracovníci, pri dodržaní 
platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. Nájomca, podnájomca a vypožičiavateľ 
(viď Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku na www.baumit.sk) je povinný poveriť obsluhou technického zariadenia 
len odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky. Je zakázané neodborné zasahovanie do tlakových, resp. 
netlakových nádob a príslušenstva. V prípade poruchy je nutné upovedomiť servisného pracovníka Baumit.

Nájom Silá Baumit sú počas doby obvyklej pre spracovanie daného materiálu k dispozícii zdarma. Po uplynutí tejto doby (tabuľka) účtujeme 
poplatok vo výške 6,60 EUR bez DPH na kalendárny deň.

Obvyklá doba spracovania zmesi 
pre bezplatný nájom sila 

Druh materiálu

Doba spracovania
Murovacia malta 
2 dni/tonu

Strojové omietky 
1 deň/tonu

Poter
1/2 dňa/tonu
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SILÁ A STROJE

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE
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orientačne:
hĺbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

príklad:
hĺbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja
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zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t

náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

PORADENSKÉ CENTRÁ

1. Práca technika (servis) 15,00 € /hodina

2. Prepravné (servis) 0,50 € /za každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu

3. Stojné, čakacia doba (servis/školenie)
Prvá polhodina od príjazdu zdarma 15,00 € /každá začatá hodina

4. Čistenie pri vrátení znečisteného sila, stroja 50,00 €

K cenám bude účtovaná DPH.

Poznámka: Prenájom síl a strojných zariadení zavesených priamo na sile (kontinuálna miešačka d–40 alebo d–50, dávkovacie zariadenie EDS, silová miešacia stanica SMP) 
je potrebné konzultovať s príslušným regionálnym zástupcom Baumit, spol. s r. o. – pozri kontakty uvedené na str. 6.

info  →  Podmienky pre prenájom a výpožičku síl a strojov

Pre prenájom resp. výpožičku síl a strojov platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti  Silá a stroje alebo 
v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.
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DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecne 

1. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej 
zmluvy.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
č. 513/91 Zb.

3.  Informácia o spracovaní osobných údajov je v plnom znení prístupná na www.baumit.
sk.

Objednávanie 

1. Za platnú objednávku sa považuje taká, ktorá obsahuje všetky ná ležitosti objednáv-
ky uvedenej v platnom cenníku našich produktov. Všetky objednávky sa považujú za 
záväzné, akonáhle sú doručené predávajúcemu. Bez prostredne po obdržaní objed-
návky sú podnikané kroky k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.

2.  Objednávky sa realizujú faxom, elektronickou poštou alebo poštou, pričom v záujme 
urýchlenia vybavenia objednávky sa odporúčajú prvé dva spomínané spôsoby. Bez 
písomnej formy nebude objednávka vybavená.

3.  V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.

Realizácia dodávok

1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov Baumit v tuzemsku i v zahraničí. 
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z príslušnej výrobne podľa svoj-

ho uváženia.
3. Dodacia lehota tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po doru-

čení objednávky.
4. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín 

odberu.
5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 3 dní od vyzvania 

k odberu. Pokiaľ tak ne vy koná, predávajúci účtuje skladné vo výške 0,7 EUR/m2 
a deň zabranej skladovej plochy.

6. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zása-
hu vyššej moci, ako je prerušenie dodávky elektrickej energie, porucha na výrobnom 
zariadení, dopravná kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod. 

Miesto plnenia

1.  Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobných 
závodoch v Rohožníku, v Lietavskej Lúčke a v Alsózsolci.

2. V prípade odberu tovaru vo výrobných závodoch vlastnou dopravou zaistí predáva-
júci bezplatne na loženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujú ceho.

3. V prípade dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami predávajúceho, 
v mieste dodania uvedenom v objednávke, je kupujúci povinný zabezpečiť bezod-
kladné odobratie tovaru, vrátane jeho vyloženia – najneskôr do 1 hodiny od prista-
venia auta na vykládku. V opačnom prípade mu môže byť účtovaný príplatok za 
stojné prepravcom, resp. dopravné náklady podľa cenníka prepravcov.

4. Predávajúci zabezpečuje dopravu len pri ucelených objednávkach suchých omiet-
kových zmesí (kamión do 24 ton alebo vagón 40 ton).

5.  Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť  zabezpečená prístupová komunikácia 
pre ťažké nákladné automobily a tiež neodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. 
V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné ná-
klady.

Príplatky za dopravu podlimitných množstiev

1. V prípade požiadavky na dopravu podlimitného množstva predávajúci účtuje prípla-
tok 17 EUR za každú tonu chýbajúcu do limitného množstva alebo za každú paletu 
pri výrobkoch deklarovaných v m3.

Zľavy pri odbere vlastnou dopravou

1. Ak kupujúci prevezme tovar vo výrobnom závode, poskytne mu predávajúci zľavu vo 
výške 5 EUR/t alebo 5 EUR/paletu v prípade výrobkov dekla rovaných v m3, pri mini-
málnom odbere 10 t resp. 8 paliet.

Cena

1. Cena za tovar sa rozumie FCO sklad kupujúceho alebo príslušná stavba na území 
Slovenskej republiky.

Platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne až po jeho úhrade s výnimkou osobitných zmlúv. Záloho-
vá faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky.

2. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Obaly

1.  Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách alebo voľne ložený, 
dopravovaný v transportných silách.

2.  Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 10 EUR / ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
3. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené, FCO sklad Rohož ník, Lie-

tavská Lúčka alebo Alsózsolca. 
4. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil. 

Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Vrátenie je možné v letnom čase 
od 6,00 do 19,00 hod. a v zimnom čase od 7,00 do 17,00 hod.

 Palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli kontrole).
5.  Vrátenie paliet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím lis-

tom, resp. zoznamom týchto dokladov.
6.  Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 14 dní od dátumu 

prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1 EUR / paletu. 

Podmienky pre prevzatie paliet EUR

 Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvede-
ných závad:

1. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta 
bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená, alebo roz trhnutá po dĺžke.

2. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej 
doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov. Pale-
ta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečnych doskách 
z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť 
spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) 
podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, 
nebude paleta prijatá.

3. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak,že je viditeľný viac ako 
jeden spojovací klinec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť 
spojovací klinec neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude prijatá ak sú hranolčeky pooto-
čené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer 
nie je prekročený o viac ako 1 cm.

4. Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované naj menej jed-
no označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú: EUR v ovále 
aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov; značka železnice aspoň na jed-
nom z ľavých rohových hranolčekov (železnica musí byť členom Medzinárodnej únie 
UIC) alebo značka EPAL v ovále; kontrolný pásik.

5. K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krát ke dosky, 
zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.

6. Je zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne:
– nie je zaistená nosnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo od štiepené na 

viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pev nosť a stabilita palety)
– môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevez me od 

palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy)

Skladovanie

1.  Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jed-
notlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.

2.  V prípade suchých maltových zmesí, treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri 
zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poš ko deniu materiá-
lu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

Manká, reklamácie

1.  Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kó piu, ktorá 
zostane predávajúcemu.

2.  Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
3.  Poškodenie časti jednej dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
4. Zistené manká alebo prípadné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu, resp. 

obalov predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracov ných dní 
po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky. Pri rekla-
mácii paliet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať záznam o množ-
stve poškodených výrobkov.

5. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať 
a skladovať oddelene.

6.  Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a technikou spra-
covania nemôžu byť predmetom reklamácie.

Platnosť

1. Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 1. 3. 2018 do odvolania. Súčasne 
sa rušia dodacie a platobné podmienky 2017.
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Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Baumit Klima – omietkové systémy pre zdravé bývanie
Baumit Klima omietky ideálne regulujú vlhkosť vzduchu v obytných priestoroch. Je to možné 
vďaka špeciálnej receptúre, vysokému obsahu pórov a jedinečným vlastnostiam použitého 
plniva. Špeciálna vnútorná štruktúra materiálu umožňuje prijímanie a odovzdávanie zvýše-
ného množstva vodnej pary v interiéri v oveľa kratšom čase, ako je to pri bežných vnútorných 
omietkach.

Baumit Klima – vápenné omietky na prírodnej báze
Omietky z radu Baumit Klima regulujú obsah vlhkosti vo vzduchu a eliminujú jej škodlivé účinky v obytných 
priestoroch. Vysoký obsah vápna v omietkach ovplyvňuje vysokú alkalitu omietok (hodnota pH 12 – 13), 
vďaka čomu majú omietky Klima antibakteriálne vlastnosti – znižujú riziko tvorby nežiaducich plesní a ďal-
ších škodlivých mikroorganizmov. Výsledkom je zdravý a príjemný život v interiéri.

Baumit Klima – inovatívne riešenie potvrdené výskumom
Výhody omietkových systémov Klima sme overili vo výskumnom parku Viva v spolupráci s nezávislými exter-
nými inštitúciami. Výsledky niekoľkoročného výskumu ukázali, že kombinácia masívnych murovacích prv-
kov s kontaktným tepelnoizolačným systémom a omietkovým systémom Baumit Klima garantuje najlepšie 
klimatické vlastnosti vnútorných priestorov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.baumit.sk.

Baumit Klima 
 Reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu
 Garantuje optimálnu a zdravú vnútornú klímu
 Pôsobí proti plesniam a ďalším mikroorganizmom

Ako vytvoriť 
naozaj zdravý domov?

Baumit 
Klima

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651
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