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Baumit je značka stavebných materiálov, na ktorej môžete 
stavať. Pomáhame ľuďom realizovať pekné a zdravé 
bývanie a spríjemňovať životné prostredie. Hlásime sa 
k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých 
férových vzťahov s partnermi a verejnosťou.

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

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

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

Baumit patrí k popredným firmám v inováciách v európ  -
s kom stavebnom priemysle. Inováciou zabez pečujeme 
vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Okrem vývoja 

nových produktov každoročne investujeme aj do moderni-
zácie našich výrobných a skladových kapacít v Rohožníku 
a Lietavskej Lúčke. Zároveň tieto investície prispievajú 
k humanizácii ľudskej práce v procese výroby. K dispozícii 
je i praktické technikum v Rohožníku, ktorého súčasťou sú 
taktiež  školiace priestory pre našich partnerov 
a zamestnancov.

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 3 000 ľudí. 41 moderných výrobných závodov 
v Európe s ročnou produkciou vyše 5 mil. ton suchých 
maltových zmesí radí Baumit k TOP 3 výrobcom suchých 
maltových zmesí v Európe. Okrem toho ďalších 7 závodov 
na fasádne povrchové úpravy vyprodukuje vyše 250 tis. ton 
fasádnych výrobkov ročne. Na Slovensku pre Baumit 
pracuje 140 ľudí v dvoch výrobných závodoch a centrále 
spoločnosti.

Vitajte v Baumite!  



Cenník 2015 3

Baumit Novinky 2015 

Kto to dokáže 
dobre, lepšie, najlepšie?
Baumit a naše výhody pre vás.

Baumit
Myšlienky 
s budúcnosťou

Milí priatelia,

rok 2015 sa opäť ponesie v znamení tých najkrajších 
a najlepších fasád od Baumitu. Samočistiace povrchové 
úpravy Baumit Nanopor, nekonečné možnosti stvárnenia 
fasády s inšpiratívnym kreatívnym programom Baumit 

DesignLife, tradičné hodnoty pre historicky hodnotné fasády 
s produktami Baumit NHL – to a ešte viac nájdete na 
nasledujúcich stranách. Okrem toho ďalšie rozšírenie možností 
pre kompletnú obnovu fasád so systémom Baumit Beto pre 
sanáciu betónových balkónov, loggií a pod. a tiež výnimočne 
odolný tepelnoizolačný systém Baumit Power, ktorý ochráni 
Vašu fasádu pred akýmkoľvek extrémom počasia. A ako bonus 
navyše – inovovaný tepelnoizolačný systém Baumit Star 
s novou stierkou Baumit StarContact White, ktorá umožňuje 
nanášať povrchovú úpravu bez penetračného náteru! 
Inšpirujte sa a vyskúšajte, tak ako doteraz, i v roku 2015 sme 
tu pre Vás, pripravení pomôcť a poradiť. Veľa úspechov 
a radosti z práce s výrobkami Baumit Vám praje

Váš Baumit tím

Baumit Nanopor     str. 6    Jedinečné samočistiace 
povrchové úpravy trvalo odolné voči mikroorganizmom, 
pre všetky nové i obnovované fasády. 

Baumit DesignLife     str. 18    Kreatívne omietky 
v kombinácii s dekoračnými nátermi prinášajú teraz tisíc 
možností pre individuálny vzhľad každej fasády. 
Baumit Power     str. 40    Nový extrémne odolný 
tepelnoizolačný systém, ktorému neublíži ani krupobitie, 
ani vandali. 
Baumit Star     str. 36    Inovovaný tepelnoizolačný systém 
najvyššej kvality, ktorý použitím novej stierky StarContact 
White šetrí pri realizácii čas i peniaze – penetrácia pre 
povrchovú úpravu nie je potrebná! 

Baumit NHL     str. 74    Vysoko kvalitné omietky s tradič-
nou receptúrou bez obsahu cementu a chemických prísad 
pre obnovu historicky cenných fasád spôsobom „ako kedysi“. 

Baumit Beto     str. 108    Kompletný systém pre sanáciu 
betónových konštrukcií (balkónov, loggií a pod.) poškodených 
zubom času. 

Baumit Servis a služby     str. 120    Sme vždy pripravení 
podporiť váš projekt našim servisom, poradiť vám a pomôcť.
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KONTAKTY

KONTAKTY

Technické poradenstvo:
pondelok – piatok: 7.30 – 16.00

Poradenské centrum Bratislava

Katarína Senderáková 02/59 30 33 33 senderakova@baumit.sk  Info-linka, fasádne štúdio
Katarína Főldesová 02/59 30 33 66 foldesova@baumit.sk  Info-linka, fasádne štúdio
Miroslav Stano 0917/493 635 stano@baumit.sk  technické poradenstvo
Jozef Poláček 0918/523 368 polacek@baumit.sk  technické poradenstvo
Juraj Bakalár 0905/763 953 bakalar@baumit.sk  technické poradenstvo 

Poradenské centrum Lietavská Lúčka

Monika Štefancová 0918 956 651 stefancova@baumit.sk  technické poradenstvo, fasádne štúdio

Osobnú návštevu v poradenskom centre si, prosím, dohodnite vopred telefonicky!

Zákaznícke centrum

pondelok – štvrtok: 7.30 – 16.30, piatok: 7.30 – 16.00
Bratislava Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko

Lívia Kretterová Claudia Trojáková Daniel Javorník Jarmila Tóthová
02 / 59 30 33 41 02 / 59 30 33 44 02 / 59 30 33 42 02 / 59 30 33 43
kretterova@baumit.sk trojakova@baumit.sk javornik@baumit.sk tothova@baumit.sk
fax: 02/54 41 85 59 fax: 02/54 41 85 59 fax: 02/54 41 85 59 fax: 02/54 41 85 59

Centrála Bratislava

Baumit, spol. s r.o., Zrínskeho 13, Bratislava, SK – 811 03, spojovateľka: tel.: 02 / 59 30 33 11

Výrobný závod Rohožník 

Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod SMZ, Rohožník, SK – 906 38

Príjem objednávok:  7.00 – 16.00 Expedícia: 6.00 – 19.30
fasádne omietky a príslušenstvo Marián Frühauf 034 / 69 42 831 fruhauf@baumit.sk Gabriela Kunáková 034 / 69 42 812

Vladimír Čiljak 034 / 69 42 832 ciljak@baumit.sk e-mail: kunakova@baumit.sk
fasádne omietky Blanka Studeničová 034 / 69 42 820 studenicova@baumit.sk Pavol Písečný 034 / 69 42 811
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty Helena Diviaková 034 / 69 42 842 diviakova@baumit.sk e-mail: pisecny@baumit.sk

Alena Mišaná 034 / 69 42 841 misana@baumit.sk
voľne ložený tovar Vladimír Sofka 034 / 69 42 821 sofka@baumit.sk

fax: 034 / 69 42 810

Výrobný závod Lietavská Lúčka

Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod SMZ, Ilovská cesta 491/2, Lietavská Lúčka, SK – 013 11

Príjem objednávok: 7.00 – 16.00 Expedícia: 6.00 – 19.30
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty – stred Zuzana Pavlíková 041 / 50 76 631 pavlikova@baumit.sk Beáta Chmeliarová 041 / 50 76 644
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty – východ Jana Mihaľová 041 / 50 76 622 mihalova@baumit.sk e-mail: chmeliarova@baumit.sk
voľne ložený a fasádne omietky – stred Ľuboš Smutný 041 / 50 76 621 smutny@baumit.sk Slavomír Maliar 041 / 50 76 644
voľne ložený a fasádne omietky – východ Ján Haluška 041 / 50 76 632 haluska@baumit.sk

fax: 041 / 50 76 633 fax: 041 / 50 76 616

Regionálne zastúpenie

Bratislava Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko

Bratislava Trnava Banská Bystrica Košice

Ján Šramko 0905 / 714 987 Pavol Ulický 0908 / 748 495 Marián Prostinák 0905 / 212 152 Patrick Valkovský 0905 / 753 241
Andrej Droják 0905 / 753 242 Trenčín Martin, Liptovský Mikuláš Prešov

Ferdinand Nagy 0917 / 477 714 Milan Šuster 0905 / 728 697 Martin Zatloukal 0908 / 704 055 Patrik Feňuš 0905/728 686
Pavol Pagáč 0908 / 567 560 Nitra Žilina Poprad

 Marek Vlnka 0905 / 756 800 Ivan Havlík 0905 / 728 696 Ľubomír Gibala 0905 / 729 174
Nové Zámky

Ladislav Tonka 0917 / 572 265
Komárno

Peter Sziráczki 0905 / 707 892

Objektoví manažéri – komunikácia s investormi, SBD, architektami a projektantami

Martin Kríko 0915 / 498 480 Monika Štefancová 0918 / 956 651 Jozef Vargovčík 0905 / 410 124
Marek Bilančík 0905 / 861 645
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Baumit Nanopor photokat

Čo je fotokatalýza?

Teraz nový Baumit Nanopor s fotokatalytickým efektom! 

Vďaka novému fotokatalyzátoru a jedinečnej sile svetla získava teraz Baumit Nanopor ďalší, 

obzvlášť účinný samočistiaci efekt – pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu.

Nový Baumit NanoporTop photokat teraz vďaka fotokatalýze ponúka ďalší jedinečný samočistiaci 
efekt navyše – unikátnu aktívnu ochranu pred organickým znečistením pôsobením mikroorganiz-
mov, ktoré sú eliminované vďaka fotokatalyzátoru a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstrá-
nené z povrchu.

Na rozdiel od tradičnej ochrany povrchových úprav na báze chemických prostriedkov, ktoré sa po-
stupne vyplavujú z povrchovej úpravy a opatrenia voči mikroorganizmom tak strácajú účinnosť, 
nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je trvalou 
zárukou žiarivej krásy a dlhodobej čistoty pre všetky fasády, s minimálnymi nárokmi na údržbu a ob-
novu počas celej životnosti. 

Čistá fasáda pôsobením svetla, 

vzdušnej vlhkosti a vetra

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

Tento rozloží na povrchu 
uložené čiastočky biolo-
gického znečistenia, ktoré 
z povrchu odstráni pohyb 
vzduchu a čiastočne 
padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná 
vlhkosť a proces 
vysušovania povrchu 
odstránia všetky zvyšky 
nečistôt a vyčistia fasádu.

Denné svetlo aktivuje 
fotokatalyzátor v omietke 
alebo vo farbe.

Fotokatalýza je založená na rade jednotlivých 
fyzikálnych a chemických reakcií, ktoré prebiehajú 
na povrchu katalyzátora pomocou svetla. 

Katalyzátor pritom využíva svetelnú energiu 
a počas reakcie sa nespotrebuje.



7Cenník 2015

Jedinečná ochrana fasády

Potrebujete viac informácií?

Baumit NanoporTop photokat     str. 12  

jedinečná samočistiaca fasádna omietka ideálna pre všetky nové fasády vrátane tepelnoizolač-
ných systémov, 654 farebných odtieňov, tri štruktúry, teraz i s unikátnou technológiou proti pôsobe-
niu mikroorganizmov.

Baumit NanoporColor photokat     str. 26  

jedinečná samočistiaca fasádna farba ideálna pre obnovu všetkých starších fasád vrátane tepel-
noizolačných systémov, 654 farebných odtieňov, teraz i s unikátnou technológiou proti pôsobeniu 
mikroorganizmov. 
Ideálna pre optickú sanáciu fasád!

Vďaka novej technológii Nanopor photokat získa vaša fasáda schopnosť zvýšenej ochrany pred 
organickým znečistením, vďaka čomu zostane trvalo čistá a krásna.

Kde nájdete viac informácií o inovatívnych produktoch Baumit Nanopor photokat?

na www.baumit.sk
v informačnom prospekte
na našej Baumit Info-linke 02/599 033 33 alebo 02/593 033 66,

kde radi zodpovieme vaše otázky

Výhody novej technológie Nanopor photokat:

Jedinečná ochrana fasády

Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze

Najširší výber farebných odtieňov

Ako môže svetlo 
čistiť vašu fasádu? 
Aktívne pomocou fotokatalýzy!

Baumit 
Nanopor

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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BAUMIT LIFE 
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Jedinečná novinka vo svete fasád!

Baumit Life je v súčasnosti najaktuálnejší  
a 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.

Vzorkovnica farieb Baumit Life na tejto dvojstrane je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie

* *

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *
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   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

Červený číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit Style – viac informácií na str. 15. Modrý číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit Granopor a CreativTop 

– viac informácií na str. 14 a str. 18. Čierny číselný kód – odtiene sú k dispozícii pre všetky typy povrchových úprav (Nanopor, Silikat, Silikon, Granopor, open, CreativTop) s výnimkou Baumit Style. 
Odtiene označené * – tmavé odtiene s TSR < 25. Ich použitie na fasádu s tepelnoizolačným systémom vyžaduje zohľadniť túto skutočnosť už pri návrhu skladby systému – pre viac informácií kontaktujte 
Baumit – Info-linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66. Viac informácií o súčiniteli TSR nájdete na str. 11.

* * * * * *

* * * * * *

* * *

* * * * * *
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM BAUMIT

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

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

 94 základných intenzívnych farieb Baumit Style
 81 x 8 farieb Baumit Nanopor, Silikon, Silikat, open, Granopor, FineTop a CreativTop
 13 x 8 farieb výhradne pre Baumit Granopor a CreativTop
 6 odtieňov bielej pre Baumit Nanopor–, Silikon–, Silikat–, GranoporTop a –Color a pre omietky openTop, FineTop 

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

Podľa vzorkovnice Baumit DesignLife sú k dispozícii nasledovné produkty:

 Baumit Lasur – 8 transparentných farieb
 Baumit Metallic – 8 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.  

Dodacie lehoty Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life (omietky a farby Baumit Silikon, Silikat, open, Granopor vrátane 
omietky Baumit MosaikTop) – 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 kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli 

doručené na oddelenie odbytu do 10.30 hod., v období od 1. 4. do 16. 11. 2015. Mimo tohto časového obdobia dodávky 
do dvoch pracovných dní. 
Omietka a farba Baumit Nanopor, Baumit Style, Baumit CreativTop, Baumit FineTop a farebné odtiene podľa vzorkovníc 
Baumit DesignLife – dodacia lehota do dvoch pracovných dní.

Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníc Baumit – dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, 
v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

Príplatok za farebný 

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

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa vzorkovnice Baumit DesignLife – všetky farené 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,
 1,02 EUR/kg 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.

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 15 – 20 % v závis-
losti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam vo farebnom 
odtieni. 

Opatrenia proti 

riasam, hubám 

a plesni 

Samočistiaca omietka Baumit NanoporTop a samočistiaca farba Baumit NanoporColor majú novú unikátnu receptúru 

s trvalou aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe 

fotokatalýzy, ďaľšie pridávanie chemických prísad preto nie je potrebné. Viac informácií nájdete na str. 6 – 7.

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/kg 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.

Už nasledujúci Už nasledujúci 
pracovný deň!pracovný deň!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM BAUMIT

TSR – súčiniteľ 

celkovej slnečnej 

odrazivosti 

povrchových úprav

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.

Nové pravidlá pre 

tmavé odtiene 

povrchových úprav 

tepelnoizolačných 

systémov

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 povrchových úpravách Baumit spolu so zavedením súčiniteľa 
TSR ako charakteristiky farebného odtieňa z hľadiska jeho schopnosti odrážať slnečné žiarenie prináša našim zákazníkom 
výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie 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 resp. openContact, každá vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou alebo 1x stierka StarContact 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 vhodne len na malé plochy a detaily.

Súčiniteľ TSR 

pre farebné odtiene 

zo vzorkovnice 

Baumit Life

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

Odtiene Baumit Nanopor-, Silikon-, Silikat-, Granopor-, StyleTop a -Color a Baumit openTop resp. CreativTop a FineTop 
so súčiniteľom TSR < 25:

 0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 
0442, 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892, 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 
0931, 0932, 0971, 0972

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

Všetky odtiene Baumit Life so súčiniteľom TSR < 25 sú vo vzorkovniciach na str. 8-9, 15 zreteľne označené „*“, 
kompletný prehľad hodnôt súčiniteľa TSR pre všetky povrchové úpravy Baumit Life nájdete na našej webovej stránke 
www.baumit.sk

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66. 
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Cenník 201512 Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

NANOPOR OMIETKY

OMIETKY PRE SYSTÉM BAUMIT OPEN

Baumit NanoporTop
Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie 
a vnútorné použitie.
Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, 

so samočistiacou schopnosťou!

Teraz nová unikátna receptúra s fotokatalytickým efektom zabezpečuje navyše trvalú 

ochranu fasády pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe. 

INFO   str. 6 – 7.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

   2.750,00/t 3.300,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg  68,75/bal. 82,50/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,0 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 10 m2/vedro cca 8,3 m2/vedro cca 5,9 m2/vedro

EAN 90043292952769 9004329252776 9004329252783

654 farieb!

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

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  63,00/bal. 75,60/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro cca 7,1 m2/vedro

EAN 9004329233645 9004329233614 9004329233621

Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R

Spotreba cca 2,8 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro

EAN 9002429223382

654 farieb!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

NOVÉ
NOVÉ
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Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

654 farieb!

Baumit SilikonTop
Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  1.930,00/t 2.316,00/t

   57,90/bal. 69,48/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro cca 7,1 m2/vedro

EAN 9004329251816
9002429202011

9004329251823
9002429202028

9004329251830
9004392202035

Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R 3R

Spotreba cca 2,8 kg/m2 cca 3,9 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro cca 7,7 m2/vedro

EAN 9004329251724
9002429202042

9004329251731
9004392202059

   

INFO

Piktogramy       v cenníku

Tieto piktogramy označujú vhodnosť použitia jednotlivých povrchových úprav v tepelnoizolačných systémoch Baumit. 
Viac informácií nájdete na str. 32 – 41.

SILIKÁTOVÉ OMIETKY

654 farieb!

Baumit SilikatTop
Tenkovrstvová silikátová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

   1.730,00/t 2.076,00/t

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  51,90/bal. 62,28/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro cca 7,1 m2/vedro

EAN 9004329253032
9002429225720

9004329253049
9002429225737

9004329253056
9002429225744

Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R 3R

Spotreba cca 2,8 kg/m2 cca 3,9 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro cca 7,7 m2/vedro

EAN 9004329253063
9002429225751

9004329253070
9002429225768
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

AKRYLÁTOVÉ OMIETKY

UNIVERZÁLNE JEMNÉ OMIETKY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

654 farieb!

Baumit GranoporTop 
Tenkovrstvová akrylátová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

   1.600,00/t 1.920,00/t

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  48,00/bal. 57,60/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro cca 7,1 m2/vedro

EAN 9004329251038
9002429008477

9004329251045
9002429008491

9004329251052
9002429008507

Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R 3R

Spotreba cca 2,8 kg/m2 cca 3,9 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro cca 7,7 m2/vedro

EAN 9004329251069
9002429008767

9004329251076
9002429008774

758 farieb!

Baumit FineTop
Univerzálna tenkovrstvová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie s hladeným 
povrchom, určená na povrchovú úpravu ostení, šambrán a drobných ozdôb 
fasády.
Maximálna veľkosť zrna 1 mm.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Spotreba: cca 2 kg/m2

Výdatnosť: cca 15 m2/vedro
   2.700,00/t 3.240,00/t

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg 9004329254022 81,00/bal. 97,20/bal.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Baumit StyleTop
Jednozložková tenkovrstvová omietka určená na dekoratívne stvárnenie povrchov 
stien a fasád, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie. 

Farebnosť – 94 sýtych odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life. 

   3.700,00/t 4.440,00/t

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  111,00/bal. 133,20/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K 3K

Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2 cca 4,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro cca 7,1 m2/vedro

EAN 9004329250918
9002429223566

9004329250925
9002429223573

9004329250932
9002429223580

Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

STYLE OMIETKY

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT STYLE

0021

0141

0241

      0371

0471

    0611

0751

     0891

1031 1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

     0901      0911      0921      0931      0971      0981 0991 1001 1011      1021

0761 0771 0781      0791      0831      0841      0851      0861      0871      0881

    0621      0631     0671     0681     0691 0701 0711 0721 0731 0741

0481 0491 0501     0511     0521     0561     0571     0581     0591      0601

      0381       0391       0401       0411      0421      0431      0441 0451 0461

0281 0291 0301 0311 0321       0331 0341       0351       0361

       0151        0161       0171       0181       0191 0201 0211 0221 0231

0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131

94 farieb!

INFO

Upozornenie: Vzorkovnica farieb Baumit Style na tejto strane je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Všetky farebné odtiene Baumit Style podľa vzorkovnice farieb Baumit Life sú vhodné bez obmedzenia ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov.
V prípade voľby odtieňa označeného * (TSR < 25) je potrebné túto skutočnosť zohľadniť už pri návrhu skladby tepelnoizolačného systému (skladba výstužnej vrstvy), 
aby nedošlo k poškodeniu podkladových vrstiev povrchovej úpravy nadmerným prehrievaním fasády.
Pre viac informácií kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku 02/593 033 33 alebo 02/539 033 66.

Viac informácií o súčiniteli TSR a pravidlách pre návrh tzv. tmavých fasád nájdete na str. 11.

* *

*

* * * * * *

*

******

* * * * *

* *
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

MOZAIKOVÉ OMIETKY

VZORKOVNICA OMIETKY BAUMIT MOSAIKTOP

MosaikTop 313

MosaikTop 319

MosaikTop 325

MosaikTop 331       / 0892*

MosaikTop 314       / 0332*

MosaikTop 320

MosaikTop 326

MosaikTop 332       / 0892*

MosaikTop 315

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 316

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 317        / 0442*

MosaikTop 323      / 1032*

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 301 MosaikTop 302 MosaikTop 303 MosaikTop 304 MosaikTop 305 MosaikTop 306

MosaikTop 307 MosaikTop 308 MosaikTop 309 MosaikTop 310 MosaikTop 311 / 0572* MosaikTop 312

MosaikTop 318

MosaikTop 324

MosaikTop 330  / 0892*

MosaikTop 336

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

36 farieb!

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

Všetky odtiene bez príplatku za farebný odtieň!

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

Veľkosť zrna: 2 mm

Spotreba:  cca 5,5 kg/m2  
Výdatnosť: cca 5,5 m2/vedro  
    2.220,00/t 2.664,00/t

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg 9004329252011  66,60/bal. 79,92/bal. 

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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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

MINERÁLNE UŠĽACHTILÉ OMIETKY

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.

   289,00/t 346,80/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581571010220 11,56/bal. 13,87/bal.

  5997430530014
  5997430530045

Zrnitosť 2 mm 4 mm

Štruktúra hladená

Spotreba cca 6 kg/m2 cca 9 kg/m2

Výdatnosť cca 6,7 m2/vrece cca 4,4 m2/vrece

Štruktúra škrabaná

Spotreba cca 25 kg/m2

Výdatnosť cca 1,6 m2/vrece

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, 2 mm resp. 3 mm. 
Omietka so zrnitosťou 2 a 3 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.
 
Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

    510,00/t 612,00/t

Balenie: 25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg  12,75/bal. 15,30/bal.

 
 

Zrnitosť 1 mm 2 mm 3 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1K 2K 3K

Spotreba cca 2,8 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 3,7 kg/m2

Výdatnosť cca 8,9 m2/vrece cca 8,1 m2/vrece cca 7,1 m2/vrece

EAN 5997430544011 5997430544011 5997430544011

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

 

INFO

Baumit FascinaTop – rustikálny vzhľad pre váš interiér

Nová 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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Baumit DesignLife

Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Buďte kreatívni, 
doprajte vašej omietke ľubovoľnú štruktúru – s modelovateľnou omietkou 

Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi 
nátermi Baumit Lasur, Metallic, Glitter.

Vzhľad, ktorý možno nahmatať!

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, 
bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná 
fasádna omietka je teraz k dispozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa 
kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze.
Nahrubo zahladená, štrukturovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, 
so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto 
a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop 
môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať 
len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho 
nahmatať. Šesť rôznych typov omietky Baumit CreativTop odlišujúce sa 
svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop 
Silk to umožnia bez akýchkoľvek prekážok.

Farby stokrát inak

Jedinečný, s istotou nezameniteľný vzhľad omietky CreativTop získate 
dotvorením povrchu pomocou dekoračných náterov Baumit Lasur, 
Metallic, Glitter, teraz v novej modernej farebnosti a novej kvalite s vysokou 
paropriepustnosťou, umožňujúcej ich použitie na všetky typy fasád bez 
akýchkoľvek obmedzení.
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Nekonečné možnosti stvárnenia

Jednoduché spracovanie

Kreatívna a pestrá fasáda

Tisíc možností pre vašu fasádu

Budťe kreatívni!

Kombinácia modelovateľnej omietky CreativTop a dekoračných náterov Lasur, 
Metallic a Glitter v systéme Baumit DesignLife prináša doteraz netušené 
možnosti architektonického stvárnenia pre všetky tepelnoizolačné systémy 
Baumit, staré i nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sanačné 
omietky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efektný výsledok sú pritom 
zaručené!

Baumit DesignLife teraz otvára na fasáde tisíce nových možností – stačí 
sa len rozhodnúť. Pri vašom výbere vám radi poradíme s voľbou vhodných 
materiálov, pracovného postupu aj ideálneho náradia. Čo všetko vám teraz 
ponúka systém Baumit DesignLife, to nájdete na str. 24 – 25, možností 
je však nekonečne viac – zapojte vašu fantáziu, šikovné ruky, obľúbené 
náradie a buďte jednoducho kreatívni, radi vám v tom pomôžeme.

Kde nájdete popis jednotlivých základných techník s vhodnými materiálmi?
na www.baumit.sk
v informačnom prospekte
na našej Baumit Info-linke 02/599 033 33 alebo 02/593 033 66, 

kde radi zodpovieme vaše otázky

álmi?

6, 

Môže byť fasáda viac 
než len farba?
DesignLife vám ponúka oveľa viac!

Baumit 
DesignLife
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

DESIGN LIFE

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

Baumit CreativTop
Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná 
na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. K dispozícii 
vo farebnosti Baumit Life, viac informácií na str. 8 – 11. Jednotlivé druhy omietky 
Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne 
spracovanie ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného 
vzhľadu povrchu.

Baumit CreativTop Max
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchovej úpravy fasády, 
s veľmi hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť:  4 mm

Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m2

Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m2/vedro
   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260535 52,50/bal. 63,00/bal.

Baumit CreativTop Trend
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, 
so hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť:  3 mm

Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m2

Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m2/vedro
   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260528 52,50/bal. 63,00/bal.

Baumit CreativTop Vario
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, 
so strednou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť:  1,5 mm

Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m2

Výdatnosť: 5 – 10 m2/vedro
   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260603 52,50/bal. 63,00/bal.

758 farieb!

758 farieb!

INFO

Spotreba omietky Baumit CreativTop

Spotreba materiálu uvedená pri jednotlivých typoch omietky CreativTop je len orientačná. Reálna spotreba závisí od zvolenej techniky spracovania a konkrétneho 
pracovného postupu spracovateľa.

758 farieb!

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Baumit CreativTop Fine
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, 
s jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť:  1 mm

Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m2

Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m2/vedro
   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260511 52,50/bal. 63,00/bal.

Baumit CreativTop Pearl
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s veľmi 
jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť:  0,5 mm

Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m2

Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m2/vedro
   2.100,00/t 2.520,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260610 52,50/bal. 63,00/bal.

Baumit CreativTop Silk
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, 
s dokonale hladkým povrchom.

Farebnosť – len v bielej farbe Life 0019! 

Zrnitosť:  0,2 mm

Spotreba: 1,8 – 3,8 kg/m2

Výdatnosť: 6,6 – 13,9 m2/vedro
   2.600,00/t 3.120,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329260627 78,00/bal. 93,60/bal.

Výrobok Popis výrobku

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

758 farieb!

758 farieb!

odtieň 0019

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

DESIGN LIFE

EFEKTNÉ LAZÚRY – ĎALŠIE KREATÍVNE MOŽNOSTI PRE VÁŠ DOM! 

Baumit Lasur, Metallic a Glitter prinášajú na fasádu nové nezvyčajné efekty. Zaujímavý lazúrový efekt, kovový lesk a žiarivé trblietanie v kombinácii 

s jedinečnými možnosťami kreatívnej modelovateľnej omietky Baumit CreativTop v 6 rôznych zrnitostiach, s nespočetnými možnosťami stvárnenia otvárajú 

nové dimenzie dekoratívneho stvárnenia a dávajú priestor pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť a fantáziu.

Baumit Lasur
Vodou riediteľná lazúra na silikátovej báze, s matným povrchom, na dekoratívne 
stvárnenie vonkajších a vnútorných povrchov omietok. Konečný vzhľad povrchu 
závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby 
skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným 
náradím.
   
Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania 
   
Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg  7.250,00/t 8.700,00/t

Výdatnosť: 150 – 185 m2/vedro  9004329250864 108,75/bal. 130,50/bal.

   
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg  7.650,00/t 9.180,00/t

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 9004329250857 38,25/bal. 45,90/bal.

Baumit Finish
Transparentný matný, vodou riediteľný náter na silikátovej báze, na riedenie náteru 
Baumit Lasur a na uzavretie jeho povrchu pri jeho použití na exponovaných 
miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m2 na 1 náter podľa spôsobu spracovania  
   

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg  7.150,00/t 8.580,00/t 

Výdatnosť: 150 – 185 m2/vedro 9004329250871 107,25/bal. 128,70/bal. 

   

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg  7.550,00/t 9.060,00/t

Výdatnosť: 50 – 62 m2/vedro 9004329250888 37,75/bal. 45,30/bal.

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT LASUR

Upozornenie: 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.

Shine 725L

Solid 729L

Sensual 726L

Mystic 730L

Impulse 727L

Fresh 731L

Gentle 728L

Casual 732L

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

METALICKÉ A TRBLIETAVÉ NÁTERY PRE VÁŠ DOM!

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.

Spotreba: 0,30 – 0,35 kg/m2 na 2 nátery na jemnom podklade  
   
Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg  11.000,00/t 13.200,00/t

Výdatnosť: 42 – 50 m2/vedro 9004329250826 165,00/bal. 198,00/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg  11.450,00/t 13.740,00/t

Výdatnosť: 14 – 16,5 m2/vedro 9004329250833 57,25/bal. 68,70/bal.

Upozornenie: 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.

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT METALLIC

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M

NOVÉ
NOVÉ

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. 

Spotreba: 0,1 – 0,15 kg/m2 na 1 náter na jemnom podklade  
   
Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg  11.200,00/t 13.440,00/t

Výdatnosť: 100 – 150 m2/vedro 9004329250802 168,00/bal. 201,60/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg  11.700,00/t 14.040,00/t

Výdatnosť: 33 – 50 m2/vedro 9004329250819 58,50/bal. 70,20/bal.

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT GLITTER

Gold 771G Silver 773 G Silver fine 774 G Rainbow 775G
NOVÉ
NOVÉ
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INŠPIRUJTE SA!

DESIGN LIFE

Hladená technika Vstrekovacia technika Striekanie Valčekovanie

Modelovanie špachtľou

Dekoratívne ryhovanie

Modelovanie štetcom

Reliéfna technika

Ťahaná technika

Hrebeňová technika

Metličkovanie

Gletovanie s náterom

INFO

Spracovateľské videá Baumit CreativTop na internete

Inštruktážne filmy pre najrôznejšie techniky spracovania omietky Baumit CreativTop s dekoratívnymi nátermi nájdete na internete. 
Kliknite na kanál Baumit Slovensko na stránke youtube.com, pozerajte, sťahujte a zdieľajte videá!
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baumit.com

INŠPIRUJTE SA!

INFO

Kreatívne techniky s omietkou Baumit CreativTop

Baumit CreativTop ponúka nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia povrchu vašej fasády. Vyššie zobrazené techniky sú našim výberom z týchto možností a slúžia 

na vašu inšpiráciu.

Piktogramy                                                                                                                                                                  poskytujú informáciu o odporúčanom type omietky CreativTop 
pre realizáciu zvolenej kreatívnej techniky, pričom niektoré typy štruktúr je možné zrealizovať alternatívne z viacerých typov omietky Baumit CreativTop. Pri niektorých typoch 
štruktúr sa pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu nanáša viac vrstiev alebo sa kombinujú viaceré typy omietky Baumit CreativTop na jednej ploche. Finálny vzhľad povrchu 
je individuálny a závisí od konkrétneho postupu nanášania, zvoleného náradia a remeselnej zručnosti vybraného spracovateľa.

Piktogramy                                                                                  poskytujú informáciu o ďalších možnostiach dotvorenia povrchu dekoratívnym náterom.

Viac informácií o omietke Baumit CreativTop a možnostiach jej kreatívneho spracovania nájdete na www.baumitlife.com, v našich prospektoch, prípadne sa môžete obrátiť 
i na našu Baumit Info–linku 02/593 033 33, resp. 02/593 033 66.

Vyfukovanie Špongiová technika Technika „Hrubý betón“ Technika „Jemný betón“
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Imitácia dreva Imitácia prírodného kameňa Hrubé a jemné pásiky Imitácia hrdzavého plechu
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Imitácia tehlového muriva Morské vlny Špachtľovanie s metalickým náterom Hrubý reliéf
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

FASÁDNE FARBY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Baumit NanoporColor 
Jednozložkový minerálny náter pre vnútorné a vonkajšie použitie, obzvlášť odolný 
voči znečisteniu.

Teraz nová jedinečná receptúra s fotokatalytickým efektom zabezpečuje navyše trvalú 

ochranu fasády pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe. 

INFO   str. 6 – 7.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Zloženie náteru: 1 x Baumit NanoporColor zriedená s 10 –15 % vody – základný náter

 1 x Baumit NanoporColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro 
 cca 10 m2/5 kg vedro
   6.700,00/t 8.040,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329252882 167,50/bal. 201,00/bal.

   
 5 kg vedro 9004329252899 7.250,00/t 8.700,00/t

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

Baumit SilikonColor
Jednozložkový silikónový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikonColor zriedená s  10 –15 % vody – základný náter

 1 x Baumit SilikonColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro
 cca 10 m2/5 kg vedro

  9004329251304 5.150,00/t 6.180,00/t

Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg  9002429204886 128,75/bal. 154,50/bal. 

  9004329251314 5.850,00/t 7.020,00/t

 5 kg vedro 9002429204893  29,25/bal. 35,10/bal.

654 farieb!

INFO

Nová kvalita 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 nová 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.

Nový 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 Protiplesňový náter, viac informácií nájdete na str. 31 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 02/593 033 66.

654 farieb!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Všeobecné informácie o povrchových úpravách – pozri str. 10 – 11.

FASÁDNE FARBY

654 farieb!

Baumit SilikatColor
Jednozložkový silikátový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikatColor zriedená s  10 –15 %  vody – základný náter

 1 x Baumit SilikatColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro
 cca 10 m2/5 kg vedro
  9004329253087 4.900,00/t 5.880,00/t

Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9002429008859 122,50/bal. 147,00/bal.

  9004329253094 5.400,00/t 6.480,00/t

 5 kg vedro  9002429008866 27,00/bal. 32,40/bal.

Baumit GranoporColor 
Jednozložkový akrylátový náter pre vonkajšie i vnútorné použitie.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Zloženie náteru:  1 x Baumit GranoporColor zriedená s 10 –15 % vody – základný náter

 1 x Baumit GranoporColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro  

 cca 10 m2/5 kg vedro  

  9004329251083 4.350,00/t 5.220,00/t

Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9002429204787 108,75/bal. 130,50/bal. 

  9004329251090 4.850,00/t 5.820,00/t

 5 kg vedro 9002429204794 24,25/bal. 29,10/bal.

Baumit StyleColor
Jednozložkový fasádny náter určený na dekoratívne stvárnenie povrchov stien 
a fasád, vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 94 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life 

Zloženie náteru:  1 x Baumit StyleColor zriedená s 10 –15 % vody – základný náter

 1 x Baumit StyleColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba:  cca 0,5 kg/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade
Výdatnosť: cca 50 m2/25 kg vedro 
 cca 10 m2/5 kg vedro 
  9004329250949 9.550,00/t 11.460,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9002429223597 238,75/bal. 286,50/bal.

   

  9004329250956 9.950,00/t 11.940,00/t

 5 kg vedro 9002429225805 49,75/bal. 59,70/bal.

758 farieb!

94 farieb!
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

VNÚTORNÉ FARBY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Baumit Klima farba | KlimaFarbe
Vysoko paropriepustný, difúzne otvorený jednozložkový interiérový náter 
na silikátovej báze. Ekologický s výbornou krycou schopnosťou. Obzvlášť vhodný 
do interiérov v objektoch s realizovanou sanáciou vlhkých a zasolených 
konštrukcií.

Dodávané len v bielej farbe – odtieň 0019 podľa vzorkovnice farieb Baumit Life.

Zloženie náteru – bežné nasiakavé podklady

1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – základný náter
1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Zloženie náteru – silno nasiakavé podklady (napr. vápenné omietky a stierky)

1 x Baumit Klima farba zriedená vodou v pomere 1 : 1 – základný náter
1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – podkladný náter 
1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Spotreba:  0,3 – 0,4 kg/m2 na náter predpísaného zloženia – bežne nasiakavé podklady
  0,45 – 0,6 kg/m2 na náter predpísaného zloženia – silno nasiakavé podklady 
Výdatnosť: cca 62 m2/vedro – bežne nasiakavé podklady
 cca 41 m2/vedro – silno nasiakavé podklady   
   3.400,00/t 4.080,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329234253 85,00/bal. 102,00/bal.

INFO

Interiérová farba pre zdravé bývanie!

Baumit Klima farba je ekologická, difúzne otvorená vnútorná farba na silikátovej báze, určená na konečnú povrchovú úpravu vnútorných povrchov stien, obzvlášť 
v objektoch s realizovanou sanáciou vlhkosti alebo v priestoroch so zvýšenými nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia – nemocnice, školy a pod.
Je dodávaná výhradne v bielej farbe, tónovanie je možné vhodnými tónovacími farbami a pastami podľa individuálnych predstáv zákazníka.

Viac informácií o výrobkoch pre zdravé bývanie nájdete na str. 76.

Pre viac informácií ohľadom povrchových úprav Baumit – pozri Všeobecné informácie na str. 10 – 11.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

ZÁKLADNÉ NÁTERY PRE ŠTANDARDNÉ PODKLADY

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE PRÍPRAVU PODKLADU

Baumit PremiumPrimer
Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie 
nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, 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.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
   2.300,00/t 2.760,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 9004329253971 57,50/bal. 69,00/bal.

Výdatnosť: cca 110 m2/25 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
   3.350,00/t 4.020,00/t

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329253988 16,75/bal. 20,10/bal.

Výdatnosť: cca 22 m2/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

Baumit UniPrimer 
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie 
prídržnosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit 
SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit 
MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop a FineTop. 

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
   2.040,00/t 2.448,00/t 
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329254107 51,00/bal. 61,20/bal.

Výdatnosť: cca 83 m2/25 kg vedro pri použití na lepiace 5997430554010 
 hmoty a stierky 
 cca 62 m2/25 kg vedro pri použití na omietky
   2.900,00/t 3.480,00/t 
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329254114 14,50/bal. 17,40/bal. 
Výdatnosť: cca 16 m2/5 kg vedro pri použití na lepiace 5997430554027 
 hmoty a stierky 
 cca 12 m2/5 kg vedro pri použití na omietky

Baumit FillPrimer
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.

Spotreba:  cca 0,3 kg/m2/1 náter na jemnom podklade
   2.480,00/t  2.976,00/t

Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg  9004329254138  62,00/bal.  74,40/bal.

Výdatnosť:  cca 80 m2/vedro
   

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. 

Spotreba: cca 0,5 kg/m2 pri 2 náteroch   
Výdatnosť: cca 30 m2/vedro  
   4.500,00/t 5.400,00/t

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg 9004329253315 67,50/bal. 81,00/bal.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Baumit SpeedTop
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 %.

Nevhodné pre omietku Baumit NanoporTop, SilikatTop, StyleTop, CreativTop, openTop, 

DuoTop a SiliporTop!

Spotreba: cca 300 ml/30 kg vedro

Balenie: 300 ml plastová nádoba  9004329298576  7,00/bal.  8,40/bal.

Upozornenie:

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

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE OBNOVU FASÁD

ZIMNÁ PRÍSADA DO FASÁDNYCH OMIETOK

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Baumit Hĺbkový základ | TiefenGrund
Paropriepustný základný náter na spevnenie minerálnych a organických 
podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami 
a farbami.

Spotreba:  cca 0,25 kg/m2 pri nátere 1 x
Výdatnosť: cca 48 m2/plast. nádoba  

   6.550,00/t 7.860,00/t

Balenie:  12 kg plastová nádoba   9004329232082   78,60/bal. 94,32/bal.

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

Spotreba:  0,20 – 0,40 kg/m2  

 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Výdatnosť: 30 – 60 m2/plast. nádoba  

   8.450,00/t 10.140,00/t

Balenie:  12 kg plastová nádoba   9004329232099  101,40/bal. 121,68/bal.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Viac informácií – str. 10.

VÝROBKY NA OCHRANU PROTI PÔSOBENIU RIAS, HÚB A PLESNÍ

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

Spotreba:  0,05 – 0,1 kg/m2 pri málo nasiakavých podkladoch  
 a 2 náteroch
Výdatnosť: 100 – 200 m2/plast. nádoba  

   5.350,00/t 6.420,00/t

Balenie: 10 kg plastová nádoba   9004329232198 53,50/bal. 64,20/bal.

Baumit ANTIPILZ – prísada pre povrchové úpravy
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.

Fasádne farby – príplatok*   400,00/t 480,00/t

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

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

Upozornenie:

Účinnosť výrobku Baumit Protiplesňový náter 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.

INFO

Ako obnoviť fasádu znečistenú mikroorganizmami?

 Na znečistenú fasádu naneste dôkladne prípravok Baumit Protiplesňový náter a nechajte pôsobiť – tento krok je dôležitý, aby pri ďalších krokoch živé spóry 
mikroorganizmov neunikli do okolitého prostredia a následne neznečistili už ošetrenú fasádu.

 Odstráňte mechanicky mikroorganizmy z povrchu a fasádu dôkladne očistite tlakovou vodou, odpad odstráňte.

 Povrch nechajte vyschnúť, na vyschnutý povrch aplikujte celoplošne 1 – 2 nátery prípravkom Baumit Protiplesňový náter.

 Po vyschnutí je možné aplikovať povrchovú úpravu, ideálna je omietka Baumit NanoporTop resp. fasádna farba Baumit NanoporColor s fotokatalytickým efektom. 

 Povrchové úpravy Style, Granopor ako aj omietky SiliporTop a DuoTop sú v prípade sanácie mikroorganizmov na fasáde nevhodné!

 Použitá fasádna omietka alebo farba musí byť účinná proti pôsobeniu mikroorganizmov, použite preto inovovanú omietku NanoporTop alebo farbu NanoporColor, 
ktorá pôsobí proti mikroorganizmom na fyzikálnom princípe, pre ostatné povrchové úpravy nezabudnite pri objednávke požiadať o špeciálnu prísadu Baumit 

ANTIPILZ!

V prípade potreby kontaktujte našu Baumit-Infolinku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66, radi vám poradíme.

Pôvodná fasáda Obnovená fasáda
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TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

Tepelnoizolačné systémy Baumit sú v zhode s ustanoveniami nariadenia EÚ č. 305/2011.

INOVÁCIA!
Teraz bez 

penetračného náteru!

Odolné, bezpečné a paropriepustné fasády.
Baumit ponúka tepelnoizolačné systémy pre každé použitie, pre novostavby i obnovu. Pre akékoľvek požiadavky a pre každú 
peňaženku. Urobte si prehľad na nasledujúcich stranách. A mimochodom: Čím hrubšia je zrnitosť povrchovej úpravy, tým lepšia 
je ochrana fasády!

EXTRA  strana 40

. Odolnosť voči nárazu

Istota až do 70 Joulov.
. Istota v každom počasí

Systém odolný voči krupobitiu 
a inému nečasu.

. Jednoduché spracovanie

S pastéznou bezcemen-
tovou stierkou najvyššej 
kva  lity!

Baumit Power

NAJLEPŠÍ strana 34

Baumit open

LEPŠÍ  strana 36

Baumit Star

DOBRÝ strana 38

. Hospodárnosť

 Dobrý pomer cena – výkon 
v Baumit kvalite.

. Kvalita a bezpečnosť

Pre najnáročnejšie podmienky, 
pre všetky typy izolantov, s výni-
močnou spracovateľnosťou.

. Biela šetrí čas!

Nový StarContact White umož-
ňuje nanášať povrchovú úpravu 
bez penetrácie!

. Dýcha 4 x lepšie!

Paropriepustný systém pre 
obnovu i novostavby.

. Pohoda

Optimálna vnútorná klíma, 
príjemné bývanie.

.  Výnimočnosť

Jedinečný Baumit systém pre 
každú fasádu.

Baumit Pro 
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Dá sa urobiť to najlepšie aj 
najrýchlejšie? 
Systém Baumit Star bez penetrácie!

Baumit 
Tepelnoizolačné 
systémy

PERFEKTNÉ RIEŠENIE NA MIERU

Čo sú pre ľudí šaty, to je pre budovu zateplenie. Baumit má pre každú stavbu, od rodinných domov po bytové domy, 

pre novostavby aj rekonštruované domy ten správny tepelnoizolačný systém. Všetky tepelnoizolačné systémy Baumit a ich 
komponenty sú osvedčené podľa ETAG 004 a v mnohom svojimi špičkovými parametrami prekračujú predpísané požiadavky 
technických noriem a predpisov. Naši skúsení odborníci vám navrhnú zo širokého sortimentu Baumit to správne, všestranne 
výhodné riešenie na mieru práve pre váš dom.

ÚSPORA ENERGIE KAŽDÝ DEŇ

Zateplenie šetrí energiu dvoma spôsobmi. Počas chladných mesiacov elimináciou tepelných strát  znižuje náklady 
na vykurovanie, počas horúcich mesiacov znižuje na minimum potrebu používať klimatizáciu a, samozrejme, platiť za takto 
spotrebovanú energiu. Termickou sanáciou vášho domu môžete ušetriť viac ako 50 % nákladov na energie. V spolupráci 
so skúseným odborníkom môžete dokonca novostavbu postaviť ako energeticky pasívny dom alebo dom s nulovou 
spotrebou energie a znížiť tak prevádzkové náklady domu na minimum počas celej jeho predpokladanej životnosti.

ZODPOVEDNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Tepelnoizolačné systémy Baumit prinášajú príjemné bývanie a úsporu energie, zároveň znižujú náklady pri výstavbe 
i počas prevádzky vášho domu. Rovnako aktívne prispievajú aj k ochrane životného prostredia. Vďaka zníženej spotrebe 

energie v zime i v lete klesajú emisie CO
2
 o viac ako 50 %. Zateplenie tak umožňuje zodpovedný prístup k vlastnému 

bývaniu dnes i k životu našich detí v budúcnosti.
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TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT OPEN 

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

Typická skladba

Kotvenie:  Baumit StarTrack
Lepenie:  Baumit openContact

Izolant:  Baumit openTherm/
 Baumit open reflect
Stierkovanie:  Baumit openContact

Výstuž:  Baumit openTex
Základný náter:  Baumit PremiumPrimer
Povrchová úprava:  Baumit NanoporTop

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. Obzvlášť vhodná pre objekty 

s najvyššími nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha.

Na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm a open 
reflect v jedinečnom paropriepustnom tepelnoizolačnom systéme Baumit open.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: 4,5 – 5,5 kg/m2 (lepenie)
 4,5 – 5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 2,8 m2/vrece (lepenie a stierkovanie)
   600,00/t 720,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581579233591 15,00/bal. 18,00/bal.

  5997430233595

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

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. 
Rozmer: 50 x 100 cm.
 = 10;   = 0,031 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit open 

nájdete  v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

1

1

2
2

3

3

4

4

5
5

66

77



Cenník 2015 35

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT OPEN 

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.

Spotreba: cca 1 bm/m2  

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.  

  

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm 8581570000130 1,05/bm 1,26/bm
   52,50/bal. 63,00/bal.

 

Baumit PremiumPrimer
Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie 
nasiakavosti podkladu pod omiektu Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, 
Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, 
Baumit CreativTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád 
a v tepelnoizolačných systémoch Baumit Star a Baumit open. Dokonale kryje 
a prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

Spotreba: cca 0,23 kg/m2 à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
   2.300,00/t 2.760,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 9004329253971 57,50/bal. 69,00/bal.

Výdatnosť:  cca 110 m2/25 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
   3.350,00/t 4.020,00/t

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329253988 16,75/bal. 20,10/bal.

Výdatnosť:  cca 22 m2/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT OPEN

Baumit NanoporTop
info str. 12

Baumit openTop
info str. 12

Jedinečná samočistiaca Vysoko paropriepustná

Baumit CreativTop
info str. 18

Kreatívne štruktúry a dizajn

Cenník 2015 35

NÁŠ TIP!NÁŠ TIP!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

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 spra-

covateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Obzvlášť vhodná pre použitie 

v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyš-

šia vlhkosť vzduchu) i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených 

vetrom alebo extrémnym počasím). Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerál-
ne 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 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

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2  (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 kg/m2 (lepenie – minerálne dosky)
   cca 4 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 m2/vrece (lepenie – minerálne dosky)
    cca 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000192 590,00/t 708,00/t

  5997430561537 14,75/bal. 17,70/bal.

Baumit StarTherm reflect
Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou 
tepelnoizolačnou schopnosťou. Dodávané s reflexným nástrekom svetloružovej 
farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii systému v prechodnom období eliminuje 
objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty. 
Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
 < 60;  = 0,031 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

  
Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit Star  nájdete 

v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

NOVÉ
NOVÉ

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT STAR

Typická skladba

Lepenie:  Baumit StarContact White

Izolant:  Baumit StarTherm / 
 Baumit StarTherm reflect alebo
 minerálne fasádne izolačné dosky
Stierkovanie:  Baumit StarContact White

Výstuž:  Baumit StarTex
Základný náter:  Nie je potrebný!

Povrchová úprava:  Baumit SilikonTop

1
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INOVÁCIA!
Teraz bez 

penetračného náteru!
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT STAR

Baumit StarTex

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, 
odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2  
Výdatnosť: cca 50 m2/bal  

  
Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm  8581570000093 0,77/bm 0,92/bm

   1.270,50/paleta 1.524,60/paleta

    
 bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm  8581570000116 1,10/bm 1,32/bm

   11,00/bal. 13,20/bal.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT STAR

Baumit NanoporTop
info str. 12

Baumit StyleTop
info str. 15

Baumit CreativTop
info str. 18

Baumit SilikonTop
info str. 13

Jedinečná samočistiaca Odolná a paropriepustná

Baumit SilikatTop
info str. 13

Vysoko paropriepustná

Baumit GranoporTop
info str. 14

Ekonomicky výhodná Kreatívne štruktúry a dizajnŠtýlová

NÁŠ TIP!NÁŠ TIP!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

INFO

StarContact White šetrí čas pri realizácii!

Použitie novej lepiacej stierky StarContact White v tepelnoizolačnom systéme Baumit Star umožňuje aplikáciu prefarbenej omietky Baumit bez predchádzajúcej prípravy 
podkladu základným (penetračným) náterom, priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, t. j. cca 3 dni po jej realizácii v závislosti od poveternostných podmienok.
StarContact White tak šetrí čas i peniaze pri realizácii tepelnoizolačného systému!

INOVÁCIA!
Teraz bez 

penetračného náteru!
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT PRO

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

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 
fasádnych izolačných dosiek EPS-F a minerálnych izolačných dosiek 
v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro. Nevhodné pre dosky XPS!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2  (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 kg/m2 (lepenie – minerálne dosky)
   cca 4,0 kg/m2  (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 cca 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 7 m2/vrece (lepenie – dosky EPS) 
 cca 5 m2/vrece (lepenie – minerálne dosky) 
 cca 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
 
  8581579101432 390,00/t 468,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997431561352 9,75/bal. 11,70/bal.

  5997430561384
 Silo  395,00/t 474,00/t

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.
 = 40;  = 0,04 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro 

nájdete v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

Typická skladba

Lepenie:  Baumit ProContact

Izolant:  Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F,  
 resp. minerálne fasádne izolačné dosky
Stierkovanie:  Baumit ProContact

Výstuž:  Baumit StarTex
Základný náter:  Baumit UniPrimer
Povrchová úprava:  Baumit GranoporTop, 
 resp. Baumit SilikatTop
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT PRO

Baumit StarTex 
Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, 
odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal
   0,77/bm 0,92/bm

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm 8581570000093 1.270,50/paleta 1.524,60/paleta

  
   1,10/bm 1,32/bm

 bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm  8581570000116 11,00/bal. 13,20/bal.

Baumit UniPrimer 
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie 
prídržnosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit 
SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit 
MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop a FineTop. 

Spotreba: cca 0,30 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 0,40 kg/m2 pri použití na omietky
   2.040,00/t 2.448,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329254107 51,00/bal. 61,20/bal.

Výdatnosť: cca 83 m2/25 kg vedro pri použití na lepiace 5997430554010
 hmoty a stierky 
 cca 62 m2/25 kg vedro pri použití na omietky
   2.900,00/t 3.480,00/t

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329254114 14,50/bal. 17,40/bal.

Výdatnosť: cca 16 m2/5 kg vedro pri použití na lepiace 5997430554027
 hmoty a stierky 
 cca 12 m2/5 kg vedro pri použití na omietky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT PRO 

Baumit NanoporTop
info str. 12

Baumit StyleTop
info str. 15

Baumit CreativTop
info str. 18

Baumit SilikonTop
info str. 13

Jedinečná samočistiaca Odolná a paropriepustná

Baumit SilikatTop
info str. 13

Vysoko paropriepustná

Baumit GranoporTop
info str. 14

Ekonomicky výhodná Kreatívne štruktúry a dizajnŠtýlová

NÁŠ TIP!NÁŠ TIP!

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT POWER

Baumit StarContact White
V systéme Baumit Power na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady 
vrátane hutného betónu  a iných náročných podkladov. 

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2  (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 kg/m2 (lepenie – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 m2/vrece (lepenie – minerálne dosky)
    
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000192 590,00/t 708,00/t

  5997430561537 14,75/bal. 17,70/bal.

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 StarTherm reflect
Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou 
tepelnoizolačnou schopnosťou. Dodávané s reflexným nástrekom svetloružovej 
farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii systému v prechodnom období eliminuje 
objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty. 
Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
 < 60;  = 0,031 W/m.K

Spotreba: 2 ks/m2

  
Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit Power nájdete 

v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

Typická skladba

Lepenie:  Baumit StarContact White

Izolant:  Baumit StarTherm reflect /
 Baumit StarTherm 
Stierkovanie:  Baumit PowerFlex

Výstuž:  Baumit StarTex
Základný náter:  Nie je potrebný!

Povrchová úprava:  Baumit SilikonTop

1

1

2

2

33
4

4

5

5

66

INFO

Baumit Power – odolnosť a bezpečnosť voči extrémom počasia i vandalom

Tepelnoizolačný systém Baumit Power je systém s najvyššou garantovanou mechanickou odolnosťou. Svojimi jedinečnými vlastnosťami bezpečne ochráni váš dom 
pred extrémami počasia i pred vandalmi. Viac informácií nájdete na www.baumit.sk

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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baumit.com

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT POWER

Baumit PowerFlex 
Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie 
fasádnych izolačných dosiek všetkých typov v kontaktnom tepelnoizolačnom 
systéme Baumit Power. Vďaka obsahu polyamidových vláken 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. 11.

Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Spotreba:  4 – 5 kg/m2

Výdatnosť: 5 – 6 m2/vedro
   2.500,00/t 3.000,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329261181 62,50/bal. 75,00/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom Baumit SilverFlex.

Baumit StarTex 
Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, 
odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal
   0,77/bm 0,92/bm

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm 8581570000093 1.270,50/paleta 1.524,60/paleta

   1,10/bm 1,32/bm

 bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm  8581570000116 11,00/bal. 13,20/bal.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT POWER

Baumit GranoporTop
info str. 14

Ekonomicky výhodná

Baumit SilikonTop
info str. 13

Odolná a paropriepustná

NÁŠ TIP!NÁŠ TIP!

Baumit StyleTop
info str. 15

Štýlová

Baumit CreativTop
info str. 18

Kreatívne štruktúry a dizajn

INOVÁCIA!
Teraz bez 

penetračného náteru!

NOVÝ NOVÝ 
NÁZOVNÁZOV
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Cenník 201542 V prípade záujmu nás kedykoľvek kontaktujte – kontaktné údaje nájdete na str. 4!

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

KOMPLETNÁ OBNOVA S BAUMITOM

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

Baumit Tepelnoizolačné systémy     str. 32

Doprajte vášmu domu novú fasádu, ktorá bude nielen pekná, ale zároveň i úsporná a trvanlivá. 

Baumit Systém pre sanáciu balkónov     str. 108

Zrenovujte v rámci obnovy aj balkóny a opravte poškodené betónové časti pomocou uceleného systému na sanáciu 
balkónu. 

Baumit Betóny     str. 104

Využite pri obnove suché betónové zmesi, napríklad Baumit FlexBeton na rýchle a bezpečné vytvorenie spádovej vrstvy.

Baumit Baumacol     str. 90

Nová dlažba na balkóny, ale aj pre interiéry bytov pomocou uceleného systému lepidiel, izolačných a škárovacích hmôt.

1

2

3

4

1

2

3
4

Obnovte váš bytový dom komplet s materiálmi Baumit! 

Komplexná obnova 

 odstránenie porúch nosného 
systému a ostatných 
železobetónových konštrukcií

 zateplenie obvodového plášťa, stre-
chy

 výmena okien, výťahov a inžinier-
skych sietí

 vyregulovanie vykurovacieho systému 
atď.

Komplexná obvova predstavuje ekono-
micky najefektívnejšie riešenie problémov 
starších bytových domov, kto ré sú v sú čas-
nosti na hranici svojej technickej, hygienic-
kej a morálnej životnosti a pre ich celkový 
zlý technický stav a nedostatočnú tepelnú 
ochranu konštrukcií sú náklady na ich pre-
vádzku neúmerne vysoké.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

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 a open reflect v tepelnoizolačnom systéme Baumit open.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: 4,5 – 5,5 kg/m2 (lepenie)
 4,5 – 5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 2,8 m2/vrece (lepenie a stierkovanie)
   600,00/t 720,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581579233591 15,00/bal. 18,00/bal.

  5997430233595
Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

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 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

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2  (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 kg/m2 (lepenie – minerálne dosky)
   cca 4 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 m2/vrece (lepenie – minerálne dosky)
    cca 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000192 590,00/t 708,00/t

  5997430561537 14,75/bal. 17,70/bal.

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

Spotreba:  cca 3,5 kg/m2  (lepenie – dosky EPS)
 cca 5 kg/m2 (lepenie – minerálne dosky)
   cca 4 kg/m2  (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 cca 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 7 m2/vrece (lepenie – dosky EPS) 
 cca 5 m2/vrece (lepenie – minerálne dosky) 
 cca 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
 cca 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

  8581579101432 390,00/t 468,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997431561352 9,75/bal. 11,70/bal.

  5997430561384
 Silo  395,00/t 474,00/t

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

NOVÉ
NOVÉ

E
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit PowerFlex
Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie 
všetkých typov fasádnych izolačných dosiek v kontaktnom tepelnoizolačnom 
systéme Baumit Power. Vďaka obsahu polyamidových 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. 11.

Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Spotreba:  4 – 5 kg/m2

Výdatnosť: 5 – 6 m2/vedro
   2.500,00/t 3.000,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329261181 62,50/bal. 75,00/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom Baumit SilverFlex.

Baumit StarContact Forte | DickschichtKlebespachtel
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie polystyrénových, 
minerálnych a korkových fasádnych izolačných dosiek, fasádnych izolačných 
dosiek Baumit XS  022 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. 11.

Hrúbka stierky: 5 – 8 mm.

Spotreba:  4 – 6 kg/m2 (lepenie)
 5 – 8 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: 4 – 6 m2/vrece (lepenie) 
 3 – 5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
   730,00/t 876,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 9004329261150 18,25/bal. 21,90/bal.

  8581579101135
Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

NOVÝ NOVÝ 
NÁZOVNÁZOV
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

INFO

Baumit PoroContact W + MultiPor = jedinečný minerálny systém!

Pomocou lepiacej hmoty Baumit PoroContact W a dosiek MultiPor (pozri na str. 66) je možné jednoducho a rýchlo realizovať napríklad zateplenie stropov v garážach, 
pivniciach, vstupných halách a pod., vyhovujúce všetkým požiarnobezpečnostným predpisom, s istotou vysokej prídržnosti už po niekoľkých minútach, bez nutnosti 
budovania dodatočného podporného systému pri realizácii.
Vhodné i pre vonkajšie zateplenie ako kontaktný tepelnoizolačný systém nových i starších domov, obzvlášť na obvodové murivo z pórobetónových tvárnic.

Viac informácií – Baumit Info-linka 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

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.

Spotreba: 4 – 5 kg/m2 (lepenie)
 5 – 6 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť:  cca 5 m2/vrece (lepenie)
 cca 4 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
   810,00/t 972,00/t

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg 8581579101524 16,20/bal. 19,44/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

INFO 

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.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm
Výdatnosť:  cca 6,7 m2 / vrece
   6.200,00/t 7.440,00/t

Balenie:  20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg 4005893017841 124,00/bal. 148,80/bal.

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

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. 

Spotreba:  2,0 – 2,5 kg/m2 – celoplošné lepenie
 4,0 – 5,0 kg/m2 – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Výdatnosť: 10,0 – 12,5 m2/vrece – celoplošné lepenie
 5,0 – 6,0 m2/vrece – lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
   1.400,00/t 1.680,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 9004329261358 35,00/bal. 42,00/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit PaneloFix
Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie všetkých druhov fasádnych 
izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect 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. 

Spotreba: 2,5 – 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
 cca 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky) 
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
 cca 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
 

  8581579101227 300,00/t 360,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430561476 7,50/bal. 9,00/bal.

Baumit Disperzné lepidlo | Baumit DispersionsKleber
Lepiaca hmota na báze disperzie plastov určená na lepenie fasádnych izolačných 
dosiek na podklad z drevotrieskových dosiek.

Spotreba:  cca 2 kg/m2 (celoplošné lepenie)
Výdatnosť: cca 12,5 m2/vedro
   3.540,00/t 4.248,00/t

Balenie:  25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329261044 88,50/bal. 106,20/bal.

LEPIACE HMOTY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

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.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
   1,05/bm 1,26/bm

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm 8581570000130 52,50/bal. 63,00/bal.

 

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.

Spotreba: cca 1,0 bm/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/bal.
   0,77/bm 0,92/bm

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm 8581570000093 1.270,50/paleta 1.524,60/paleta

 
   1,10/bm 1,32/bm

 bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm  8581570000116 11,00/bal. 13,20/bal.

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.

Spotreba:  cca 1,1 bm/m2

Výdatnosť:  cca 22,5 m2/bal.
   3,40/bm 4,08/bm

Balenie:  25 bm, 1 paleta = 30 balov = 750 bm  9004329262034 85,00/bal. 102,00/bal.

SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY
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VYLEPŠENÉ KOTVENIE – PATENTOVANÝ LEPENÝ SPOJ!

VÝHODY BAUMIT STARTRACK PRE VŠETKÝCH!

 dokonalé kotvenie pomocou vysokokvalitného lepeného spoja
 vŕtanie do steny, nie do izolantu – vŕtanie bez prekvapení
 žiadne tepelné mosty

Prvá výhoda pre realizátora: Realizátor vždy vidí, do akého 

podkladu vŕta otvor, nehrozí nijaké poškodenie napr. rozvo-
dov na fasáde a zároveň môže vhodne zvoliť miesto, kam 
lepiacu kotvu osadí, aby v podklade skutočne „držala“.

Druhá výhoda pre investora: Bez ohľadu na predpoklada-

nú hrúbku izolantu sa dĺžka, a teda ani cena lepiacej kotvy 

nemení. Izolanty všetkých hrúbok je možné kotviť jedným 
druhom lepiacej kotvy, čím väčšia je predpokladaná hrúbka 

 žiadne fľaky v mieste tanierov rozperných kotiev
 jeden typ kotiev pre rôzne hrúbky izolantu
 šetrí energiu, náklady a čas

izolačnej vrstvy, tým viac sa oplatí kotviť lepiacou kotvou 
Baumit StarTrack.

Tretia výhoda pre všetkých: Lepiace kotvy nijakým spôso-

bom nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy. 
Zateplený dom je dokonale obalený izoláciou bez tepelných 
mostov, ktoré jednak predstavujú miesta nežiaducich únikov 
energie, jednak vedú k estetickým nedostatkom (fľakom) na 
fasáde.

Lepiaca kotva Baumit StarTrack teraz prináša revolúciu do 
kotvenia tepelnoizolačných systémov, ktorá spočíva v tom, že 
sa kotviaci prvok osádza ešte pred pokládkou tepelnoizolač-
nej vrstvy, teda priamo na pôvodnú stenu. Jednotlivé izolačné 
dosky sa lepia až následne. Zároveň vytvoríme pomocou 

kotvy a vysokokvalitného lepidla dokonalý lepený spoj medzi 
stenou a izolačnou doskou, bezpečne ukotvený v nosnom 
podklade. To šetrí čas a náklady, a prináša väčšiu bezpeč-
nosť pri realizácii a následnom užívaní systému.
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Prečo je StarTrack revolúcia 
v kotvení?
Šetrí čas, peniaze a náklady na vykurovanie!

Baumit 
StarTrack

VYLEPŠENÉ KOTVENIE – PATENTOVANÝ LEPENÝ SPOJ!

Baumit StarTrack orange
Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj 

na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným pod-
kladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom.

 
Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
   kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

 
Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm / 65 mm pórobetón

Dĺžka:   88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu

Maximálna hrúbka omietky:  40 mm / 15 mm pórobetón
 

Spotreba:  6 ks/m2

Balenie:  300 ks 9007646839842 69,00/100 ks 82,80/100 ks

 100 ks 8581576100230

Baumit StarTrack Duplex 

Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj 

na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným pod-
kladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Skrutkovacia, s oceľovým tŕňom, s integrovanou sklotextilnou výstužou.

Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón
   kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

 
Minimálna kotevná dĺžka:   40 mm / 65 mm pórobetón

Dĺžka:    138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu

Maximálna hrúbka 

pôvodného zateplenia:   90 mm (vrátane pôvodnej omietky) 

  65 mm pórobetón
 

Spotreba:  6 ks/m2

Balenie:  200 ks 9007646839828 119,00/100 ks 142,80/100 ks

 100 ks 8581576100278

Ba

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

BAUMIT STARTRACK – LEPIACE KOTVY

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit StarTrack red 

Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj 

na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do tehly s omietkou!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkla-
dom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom.

Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly
  kategória A, B, C, podľa ETAG 014

 
Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm

Dĺžka:   88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu

Maximálna hrúbka omietky:  40 mm

 
Spotreba:  6 ks/m2

Balenie:  300 ks 9004329278202 58,00/100 ks 69,60/100 ks

 100 ks 8581576100247

Baumit StarTrack blue 

Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj 

na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do betónu bez omietky!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkla-
dom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom.

Vhodný podklad:  betón
  kategória A podľa ETAG 014
 
Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm

Dĺžka:   55 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu

Maximálna hrúbka omietky:  0 mm (len na podklad bez omietky!)

 
Spotreba:  6 ks/m2  
Balenie:  300 ks 9004329278219 53,00/100 ks 63,60/100 ks

 100 ks 8581576100254

Baumit StarTrack green 

Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj 

na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do podkladu s veľkou hrúbkou 

omietky!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkla-
dom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.
Zatĺkacia, s plastovým tŕňom.

Vhodný podklad:  betón, plné alebo dierované tehly
   kategória A, B, C podľa ETAG 014
   Vhodná tiež pre murivo z tvárnic zalievaných betónom.

Minimálna kotevná dĺžka:  40 mm

Dĺžka:   138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu

Maximálna hrúbka omietky:  90 mm (vrátane príp. plášťa zalievanej tvárnice)

 
Spotreba:  6 ks/m2

Balenie:  200 ks 9004329278226 70,00/100 ks 84,00/100 ks

 100 ks 8581576100261
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baumit.com

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

BAUMIT STARTRACK V SYSTÉME – PRÍKLADY SKLADBY

Baumit StarTrack orange | do pórobetónu

nosné murivo z pórobetónu

pôvodná omietka (hrúbky 15 mm max.)

lepiaca kotva StarTrack orange

lepiaci koláč – openContact

izolant – openTherm, open reflect

výstužná vrstva – openContact + openTex

základný náter – PremiumPrimer

omietka NanoporTop alt. openTop

 Schéma rozmiestnenia lepiacich kotiev Baumit StarTrack  Použitie kvalitných lepidiel je zárukou kvality lepeného spoja!

INFO

Baumit StarTrack – jednoduché pravidlá, zaručený výsledok!

 Overte kvalitu podkladu, zistite hrúbku omietky a jej kvalitu.
 Zvoľte vhodný typ lepiacej kotvy Baumit StarTrack – využite tabuľku na str. 52 ako pomôcku.
 Osaďte lepiace kotvy Baumit StarTrack podľa predpísanej schémy.
 Na zhotovenie lepeného spoja i na samotné lepenie izolantu použite odporúčané vysokokvalitné lepidlo – Baumit StarContact White, Baumit openContact 

alt. Baumit ProContact.
 Pri ďalších krokoch realizácie dodržte všetky zvyčajné spracovateľské zásady tepelnoizolačného systému.

 V prípade nejasností nás kontaktujte na Baumit Info–linke 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.
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Baumit StarTrack red | do tehly s omietkou

nosné tehlové murivo

pôvodná omietka (hrúbky 40 mm max.)

lepiaca kotva StarTrack red

lepiaci koláč – openContact alt. StarContact White 

izolant – openTherm, open reflect, 
StarTherm reflect

výstužná vrstva – openContact + openTex, 
alt. StarContact White + StarTex

základný náter – PremiumPrimer

omietka – NanoporTop alt. openTop, SilikonTop

Baumit StarTrack blue | do betónu bez omietky

nosný podklad z betónu

 

lepiaca kotva StarTrack blue

lepiaci koláč – StarContact White

izolant – StarTherm reflect

výstužná vrstva – StarContact White + StarTex

základný náter – PremiumPrimer

omietka –  NanoporTop alt. SilikonTop

StarTrack Duplex | do starého zateplenia

pôvodný podklad

pôvodné zateplenie (hr. 90 mm max.)

lepiaca kotva StarTrack Duplex

lepiaci koláč – openContact

izolant – openTherm alt. open reflect

výstužná vrstva – openContact + openTex

základný náter – PremiumPrimer

omietka – NanoporTop alt. openTop

E
TI

C
S



Cenník 201552

PREHĽAD KOTVIACICH PRVKOV PRE  TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY – KOTVIACE PRVKY

/1 platí pre pórobetón, /2 viac informácií na str. 49– 57

INFO

Návrh rozperných kotiev

Návrh vhodného typu rozperných kotiev s presnou špecifikáciou 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.

Baumit Kotviaci prvok Charakteristika /2

Minimálna 

kotevná 

dĺžka 

v nosnom 

podklade

Kategória podkladu 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 
skrutkovacia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

StarTrack red lepiaca kotva 
zatĺkacia, plastový tŕň 40 mm   

StarTrack blue lepiaca kotva 
zatĺkacia, plastový tŕň 40 mm 

StarTrack green lepiaca kotva 
zatĺkacia, plastový tŕň 40 mm   

StarTrack Duplex lepiaca kotva 
skrutkovacia, oceľový tŕň

40 mm
65 mm/1     

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 KZ zatĺkacia kotva, 
oceľový tŕň 25 mm    

Kotva H1 eco zatĺkacia kotva, 
oceľový tŕň 25 mm   

Kotva PTH-SX skrutkovacia kotva, 
plastový tŕň

35 mm
55 mm/1     

Kotva H3 zatĺkacia kotva, 
plastový tŕň 25 mm   

Kotva PTH-X zatĺkacia kotva, 
plastový tŕň 35 mm    

Kotva STR H špeciálna skrutkovacia 
kotva 30 mm 
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

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 (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).
Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm. 

Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla, betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm

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

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) 49,00/100 ks 58,80/100 ks

175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 57,00/100 ks 68,40/100 ks

195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 70,00/100 ks 84,00/100 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) 85,00/100 ks 102,00/100 ks

255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 95,00/100 ks 114,00/100 ks

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

Balenie: 100 ks

Baumit Zátka STR U | Stopfen STR U
Zátka na uzatvorenie otvoru v Baumit Kotva STR U, STR U 2G po zaskrutkovaní 
oceľového tŕňa kotvy, pri aplikácii kotvy povrchovo, bez zafrézovania taniera kotvy 
do izolantu.
    

Balenie: 500 ks    2,20/100 ks 2,64/100 ks

Baumit Uzatvárací disk STR U | STR U Rondelle
Uzatvárací disk na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru 
po zafrézovaní taniera kotvy STR U, STR U 2G resp. STR H do izolačnej dosky.
Priemer:  65 mm
Hrúbka: 15 mm
    EPS 6,50/100 ks 7,80/100 ks

Balenie:  100 ks   minerál 12,00/100 ks 14,40/100 ks

Poznámka: V prípade potreby je k dispozícii Baumit Uzatvárací disk STR U i pre fasádne 
 izolačné dosky Baumit StarTherm. 
 Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Baumit STR tool 2G
Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie kotvy STR U, STR U 2G resp. STR H
do izolačnej dosky.
   

Balenie: 1 ks montážny nadstavec  STR tool 119,00/ks 142,80/ks

 + 1 ks náhradnej frézovacej sady náhradná frézovacia sada 50,00/ks 60,00/ks

Upozornenie: Ponúkame samostatne aj náhradnú frézovaciu sadu pre kotvu 
 STR U – obsahuje 3 ks rezacie ostria a 3 ks bity T30.

INFO

Kotva STR U 2G – výhody pre vás!

Výhodou použitia Baumit Kotvy STR U 2G je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. 
Tento progresívny spôsob montáže Baumit Kotvy STR U 2G 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, 02/593 033 66.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Baumit Kotva PTH-S
Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie 
polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. 
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, 
pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).
Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 65 mm

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 31,50/100 ks 37,80/100 ks

135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky) 35,50/100 ks 42,60/100 ks

155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 40,50/100 ks 48,60/100 ks

175 mm – hrúbka izolácie do 140mm (bez omietky) 43,50/100 ks 52,20/100 ks

195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 60,00/100 ks 72,00/100 ks

215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky) 70,00/100 ks 84,00/100 ks

235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky) 79,00/100 ks 94,80/100 ks

255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky) 99,50/100 ks 119,40/100 ks

Poznámka:  Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 355 mm.
 Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TŔŇOM

Baumit Kotva PTH-SX

Skrutkovacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na mechanické kotvenie 
polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. 
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, 
pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).
Priemer drieku  8 mm, priemer taniera  60 mm.

Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm, pórobetón – 55 mm 

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 135 mm – hrúbka izolácie do 90 mm (bez omietky)  26,50/100 ks  31,80/100 ks

155 mm – hrúbka izolácie do 110 mm (bez omietky) 29,50/100 ks 35,40/100 ks

175 mm – hrúbka izolácie do 130 mm (bez omietky)  32,50/100 ks 39,00/100 ks

195 mm – hrúbka izolácie do 150 mm (bez omietky)  38,50/100 ks  46,20/100 ks

215 mm – hrúbka izolácie do 170 mm (bez omietky)  46,00/100 ks 55,20/100 ks

235 mm – hrúbka izolácie do 190 mm (bez omietky)  54,00/100 ks 64,80/100 ks

255 mm – hrúbka izolácie do 210 mm (bez omietky) 64,00/100 ks 76,80/100 ks

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks
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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.
Priemer: Ø 65 mm

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

  minerál 11,50/100 ks 13,80/100 ks
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 Zápustný prípravok ZP
Zápustný prípravok ZP je pomocný prvok potrebný k zafrézovaniu kotiev 
PTH-S a PTH-SX v kombinácii s Baumit izolačnou zátkou IZ.
Priemer: Ø 65 mm
 
Balenie:  100 ks   8,00/100 ks 9,60/100 ks   

Baumit Montážny prípravok MPS
Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie kotiev PTH-S a PTH-SX  
do izolačnej dosky.
   
Balenie:  1 ks montážny nadstavec  61,00/ks 73,20/ks

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY PTH-S A PTH-SX

E
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TŔŇOM

Baumit Kotva H3
Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolač ných 
dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C podľa ETAG 014.

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm 

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

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 230 mm. 
 Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

NOVÉ
NOVÉ

ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TŔŇOM

Baumit Kotva PTH KZ
Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných 
dosiek do betónu, plných tehál a ľahkého betónu (kategória podkladu A, B, C, D 
podľa ETAG 014)

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm 

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom 
 predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 115 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)  27,50/100 ks  33,00/100 ks

135 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 29,50/100 ks  35,40/100 ks

155 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)  32,50/100 ks 39,00/100 ks

175 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)  34,50/100 ks 41,40/100 ks

195 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky) 43,50/100 ks 52,20/100 ks

215 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky) 52,00/100 ks 62,40/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 295 mm. 
 Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva H1 eco
Zatĺkacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom určená na kotvenie fasádnych 
izolačných dosiek do betónu, plných a dutinových tehál (kategória podkladu 
A, B, C podľa ETAG 014). Priemer drieku  8 mm; priemer taniera  60 mm.

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom 
 predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)  22,00/100 ks 26,40/100 ks

115 mm – hrúbka izolácie 60 – 80 mm (bez omietky) 24,00/100 ks  28,80/100 ks

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

155 mm – hrúbka izolácie 100 – 120 mm (bez omietky) 30,00/100 ks 36,00/100 ks

175 mm – hrúbka izolácie 120 – 140 mm (bez omietky) 35,00/100 ks 42,00/100 ks

195 mm – hrúbka izolácie 140 – 160 mm (bez omietky) 45,00/100 ks 54,00/100 ks

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

Balenie:  100 ks
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ZATĹKACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TŔŇOM

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. 53.

OSTATNÉ KOTVY 

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.

Minimálna kotevná dĺžka: 30 mm

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 80 mm – hrúbka izolácie do 40 mm 38,00/100 ks 45,60/100 ks

100 mm – hrúbka izolácie do 60 mm 41,00/100 ks 49,20/100 ks

120 mm – hrúbka izolácie do 80 mm 47,00/100 ks 56,40/100 ks

140 mm – hrúbka izolácie do 100 mm 54,00/100 ks 64,80/100 ks

160 mm – hrúbka izolácie do 120 mm 65,00/100 ks 78,00/100 ks

180 mm – hrúbka izolácie do 140 mm 70,00/100 ks 84,00/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 300 mm. 
 Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie:  100 ks

INFO

Baumit Špirálová hmoždinka
Špirálová kotva určená na upevnenie ľahkých prvkov (popisných čísel, osvetlenia 
a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami z polystyrénu.

Balenie: 10 ks vo vrecku; 250 ks v krabici  65,00/100 ks 78,00/100 ks

Baumit Kotva PTH-X
Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných 
dosiek do betónu a plných tehál (kategória podkladu A, B, C, D 
podľa ETAG 014).

Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm

Spotreba:  Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise 
 Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka: 135 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky) 21,00/100 ks 25,20/100 ks

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

175 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky) 25,00/100 ks 30,00/100 ks

Balenie:  200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

NOVÉ
NOVÉ
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SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Soklový profil | Sockelprofile
Hliníkové profilované lišty na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit 
nad terénom.

Balenie:  20 ks à 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie – 10 ks à 2,5 m = 25 bm

SL 5: pre 5 cm fasádne izolačné dosky 1,50/bm 1,80/bm

SL 6: pre 6 cm fasádne izolačné dosky 1,65/bm 1,98/bm

SL 7: pre 7 cm fasádne izolačné dosky 1,70/bm 2,04/bm

SL 8: pre 8 cm fasádne izolačné dosky 1,90/bm 2,28/bm

SL 10: pre 10 cm fasádne izolačné dosky 2,20/bm 2,64/bm

SL 12: pre 12 cm fasádne izolačné dosky 2,30/bm 2,76/bm

SL 14: pre 14 cm fasádne izolačné dosky 4,00/bm 4,80/bm

SL 16: pre 16 cm fasádne izolačné dosky 4,10/bm 4,92/bm

Predaj možný aj na kusy.

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.

Balenie:  10 ks à 2,0 m = 20 bm

SL 8: pre 8 cm fasádne izolačné dosky 6,80/bm 8,16/bm

SL 10: pre 10 cm fasádne izolačné dosky 7,30/bm 8,76/bm

SL 12: pre 12 cm fasádne izolačné dosky 7,60/bm 9,12/bm

SL 14: pre 14 cm fasádne izolačné dosky 7,95/bm 9,54/bm

SL 16: pre 16 cm fasádne izolačné dosky 8,30/bm 9,96/bm

Predaj možný aj na kusy.

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.
   2,30/bm 2,76/bm

Balenie:  20 ks à 2,5 m = 50 bm  

Predaj možný aj na kusy.

Príslušenstvo a všetky profily uvedené na stranách 58 – 62 sú vhodné pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit.



Cenník 2015 59

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM

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)
   20,00/sada 24,00/sada

Balenie: 1 sada

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.
    

Balenie: 100 ks à 30 mm   10,00/100 ks 12,00/100 ks

 1 lišta 100 cm   2,90/ks 3,48/ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profily | SockelprofilDistanzstück
Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie nerovností podkladu v mieste 
kotvenia soklového profilu.

Hrúbka: 3 mm (farba podložky zelená) 13,00/100 ks 15,60/100 ks

5 mm (farba podložky žltá)  16,00/100 ks 19,20/100 ks

8 mm (farba podložky oranžová) 17,00/100 ks 20,40/100 ks

Balenie: 100 ks

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, 02/593 033 66 alebo www.baumit.sk.
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PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA 

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Flex | FensteranschlussProfil Flexibel
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou 
mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému nad 20 cm a veľkosť otvoru 2 m2 – 10 m2, 

ako aj pre predsadené konštrukcie okien a dverí. 

Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy. 

   7,50/bm 9,00/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO  str. 61

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.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému od 10 cm do 20 cm a veľkosť otvoru do 2 m2. 

   4,00/bm 4,80/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO  str. 61

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.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému do 10 cm a veľkosť otvoru do 2 m2. 

   2,65/bm 3,18/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO  str. 61

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.
   1,60/bm 1,92/bm

Balenie:  50 ks à 2,4 m = 120 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.
   4,10/bm 4,92/bm

Balenie:  25 ks à 2,4 m = 60 bm

Predaj možný aj na kusy.



Cenník 2015 61

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

DILATAČNÉ PROFILY

ROHOVÉ PROFILY

Baumit Dilatačný profil V 
Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste 
dilatácie podkladu v rohovej oblasti.
   

Balenie:  10 ks à 2,5 m = 25 bm  7,55/bm 9,06/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Dilatačný profil E 
Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste 
dilatácie podkladu v priebežnej stenovej oblasti.
   

Balenie:  10 ks à 2,5 m = 25 bm  7,60/bm 9,12/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta flexibilná | Kantenschutz Flexibel
Plastový profil s integrovanou sieťovinou na vytvorenie čistých hrán, pre nárožia 
s uhlom pod a nad 90o. 

Balenie:  25 ks à 2,5 m = 62,5  bm  0,95/bm 1,14/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 vo fasáde.

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm  0,80/bm 0,96/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta z PVC 
Rohová lišta opatrená mriežkou 10 x 10 cm s povrchovou úpravou odolnou voči 
pôsobeniu zásad.

Balenie:  50 ks à 2,5 m = 125 bm  0,76/bm 0,91/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO

Použitie profilov pre riešenie detailu okna

Podrobné technické informácie nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy. 
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UKONČOVACIE PROFILY

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

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). 
Hrana 3 mm.
   

Balenie: 25 ks à 2 m = 50 bm  1,20/bm 1,44/bm

Predaj možný aj na kusy.

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.

Balenie: 25 ks à 2 m = 50 bm  6,13/bm 7,36/bm

Predaj možný aj na kusy.

NADOKENNÝ PROFIL

Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom 
PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie 
tepelnoizolačných systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm  1,70/bm 2,04/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO

Katalóg špeciálneho príslušenstva pre tepelnoizolačné systémy

Pre riešenie neštandardných detailov kontaktných tepelnoizolačných systémov je k dispozícii rozšírený sortiment špeciálneho Baumit príslušenstva, 
ktorý obsahuje okrem iného:

 izolanty veľkých hrúbok, so zlepšenou tepelno– a zvukovoizolačnou schopnosťou a kotviace prvky pre ne,
 špeciálne lepiace hmoty pre neminerálne podklady, stierkové, tesniace a škárovacie hmoty,
 rôzne typy profilov pre elegantné riešenie rôznych detailov stykov,
 montážne prvky pre kotvenie bremien na fasádu bez tepelných mostov,
 profesionálne náradie.

V prípade záujmu nás kontaktujte na Baumit Info–linke 02/593 033 33, 02/593 033 66.
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PREHĽAD IZOLANTOV PRE TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT

INFO

Fasádne izolačné dosky v tepelnoizolačných systémoch Baumit

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

Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme Baumit open, na lepenie a stierkovanie je vhodný Baumit openContact.

Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme Baumit Star, na lepenie a stierkovanie je vhodný Baumit StarContact White.

Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro, na lepenie a stierkovanie je vhodný Baumit ProContact resp. výhradne na lepenie Baumit 

PaneloFix.

Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme Baumit Power, na lepenie je vhodný Baumit StarContact White, na stierkovanie Baumit PowerFlex.

V prípade lepenia akýchkoľvek fasádnych izolačných dosiek na neminerálne podklady (napr. podklady na báze dreva, OSB dosky, bitúmenové izolačné vrstvy a pod.) 
je potrebné použiť lepidlo Baumit SupraFix – viac informácií nájdete na str. 46.
Podrobné informácie o technických parametroch jednotlivých fasádnych izolačných dosiek a o podmienkach ich použitia a spracovania v tepelnoizolačných systémoch 
nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.
 

/1Pre hrúbky > 4 cm.
/2Tepelný odpor samotného izolantu bez muriva, vypočítané na základe technických parametrov udávaných výrobcom.
/3Informácie o tepelnoizolačných systémoch Baumit MultiPor a Baumit XS 022 nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Poznámka: Novostavby/nové budovy musia od 1. 1. 2013 spĺňať normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Normalizované požiadavky musia od 
tohto dátumu splniť aj obnovované budovy. Ak to nie je funkčne a technicky uskutočniteľné, musia spĺňať všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň min-
imálne požiadavky na energeticky úsporné budovy. 
Minimálna hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + murivo) R=2,0 m2.K/W (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013). Požadovaná normová hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + muri-
vo)  R=3,0 m2.K/W (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013). Odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + murivo) R=4,4 m2.K/W (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013).

Baumit Izolačná doska

Súčiniteľ 
tepelnej 

vodivosti  
[W/(m.K)]

Faktor 
difúzneho 

odporu 
μ

 Štandardne 
vyrábané 

hrúbky 
[cm]

Rozmer 
dosiek  
[cm]

Odporúčaná hrúbka izolantu  pre 
dosiahnutie tepelného odporu R/2

Použitie 
v tepelnoizolačných 

systémoch 
Baumit

R=3,0 
m2.K/W

R=4,4 
m2.K/W

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

Baumit openTherm 0,040 10 6 – 20 100 × 50 12 cm 18 cm

Baumit StarTherm reflect 0,031 < 60 1 – 20 100 × 50 10 cm 14 cm

Baumit StarTherm 0,031 < 60 1 – 20 100 × 50 10 cm 14 cm

Baumit Fasádne izolačné 
dosky EPS-F 0,040 40 1 – 20 100 × 50 12 cm 18 cm

Minerálna fasádna izolačná 
doska TF Profi 0,036 1 3 – 30 100 × 60 12 cm 16 cm

Minerálna fasádna izolačná 
doska NF 333 0,041 1 2 – 30 100 × 33,3 12 cm 18 cm

Minerálna fasádna izolačná 
doska FKD S 0,036 max. 3,5 5 – 24,5 100 × 60 12 cm 16 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 2 – 26 120 × 20 12 cm 18 cm

Minerálna fasádna izolačná 
doska Frontrock MAX E 0,036 1 6 – 28 100 × 60 12 cm 16 cm

Minerálna fasádna izolačná 
doska Fasrock LL 0,041 1 5 – 30 120 × 20 12 cm 18 cm

Baumit Fasádne izolačné 
dosky XPS 0,035 – 0,038 70 - 100 2 – 20 125 × 60 12 cm 16 –18 cm

Baumit Izolačné dosky EPS 
PERIMETER 0,032 40 - 100 3 – 16 125 × 60 10 cm 16 cm

Fasádne izolačné dosky 
MultiPor 0,045 3 5 – 20 60 × 50 15 cm 20 cm Baumit Multipor/3

Baumit Fasádne izolačné 
dosky XS 022 0,020 – 0,021/1 35 2 – 20 120 × 40 6 cm 10 cm Baumit XS 022/3
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN

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. 
Rozmer: 50 x 100 cm.
 = 10;   = 0,031 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

Balenie:  

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky 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

Baumit openTherm
Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko 
paropriepustné. Rozmer: 50 x 100 cm.
 = 10;   = 0,04 W/(m.K)

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

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

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.
 < 60;  = 0,031 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

Balenie: 

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 

Baumit StarTherm 
Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou 
tepelnoizolačnou schopnosťou. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
 < 60;  = 0,031 W/(m.K)

Spotreba: 2 ks/m2

 
Balenie: 

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 

cena na vyžiadanie

INFO

cena na vyžiadanie

INFO

INFO

INFO

StarTherm reflect pre dokonalé spracovanie

Fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm reflect majú na lícnej strane reflexný 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.

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. 
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F | FassadenDämmplatte 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.
 = 40;  = 0,04 W/(m.K)

Spotreba:  2 ks/m2

Balenie: 

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 

Fasádne izolačné dosky MultiPor | FassadenDämmplatte Multipor
Fasádne izolačné dosky na báze plynosilikátu, vysoko paropriepustné, nehorľavé. 
Rozmer 600 x 500 mm, hrúbky 5 – 20 cm.
 = 3,  = 0,045 W/(m.K)

Balenie:

Hrúbka dosky ks/m2 ks/paleta m2/pal.
50 mm 3,33 120 36,0
75 mm 3,33 80 24,0

100 mm 3,33 64 19,2
125 mm 3,33 48 14,4
150 mm 3,33 40 12,0
200 mm 3,33 32 9,6

Dodávka iba na ucelené palety.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

INFO

Fasádne izolačné dosky MultiPor

Fasádne izolačné dosky MultiPor sú obzvlášť vhodné i na izoláciu stropov oddeľujúcich priestory s rôznou vykurovacou teplotou (garáže, vstupné haly, nechránené 
prechody a prejazdy v obytných budovách a pod.). Ich výhodou je nehorľavosť, jednoduchá manipulácia a vďaka presnému tvaru rýchly postup práce. Dosky sa lepia 
na čistý nasiakavý podklad špeciálnou lepiacou hmotou Baumit PoroContact W (viac informácií – str. 45). Kvôli estetickým požiadavkám nie je vďaka bielemu povrchu 
potrebné na dosky aplikovať vrstvu stierky, z dôvodu obmedzenia prašnosti a predĺženia životnosti sa však odporúča po zrealizovaní ošetriť povrch dosiek základným 
náterom Baumit UniPrimer.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Minerálne fasádne izolačné dosky | Fassaden Dämmplatten Mineral
Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501–1).
 

Minerálna fasádna izolačná doska – pozdĺžna orientácia vlákna, 

λ
D
 = 0,036 W/(m.K)*, pevnosť v ťahu = 10 kPa**

*okrem dosák Nobasil FKD RS C1: λD = 0,037 W/(m.K) 
**okrem dosák Nobasil FKD RS C1: pevnosť v ťahu sa pre ne neudáva

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

Balenie:

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

FKD RS C1* 
Nobasil 
FKD S

Frontrock 
MAX E

Isover 
TF Profi

Nobasil 
FKD S

Frontrock 
MAX E

Isover 
TF Profi

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

22 cm 0,6 0,6 0,6
24 cm 0,6 0,6 0,6

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

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

Minerálna fasádna izolačná doska L – kolmá orientácia vlákna 

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

Balenie a technické parametre:

Fasrock LL Isover NF 333 Nobasil FKL Fasrock LL Isover NF 333 Nobasil FKL
Súčiniteľ  λD

0,041 W/(m.K) 0,040 W/(m.K) 0,041 W/(m.K) 0,040 W/(m.K)
Pevnosť v ťahu 80 kPa 100 kPa 80 kPa 100 kPa
Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík

2 cm – 10,00 10,80 15 cm 0,96 – 1,44
3 cm – 6,66 8,64 16 cm 0,96 1,00 1,44
4 cm – 5,00 5,76 18 cm 0,96 1,00 1,44
5 cm 1,92 4,00 4,32 20 cm 0,96 1,00 1,44
6 cm 1,92 2,66 4,32 22 cm 0,96 0,67 1,44
7 cm – 2,66 3,60 24 cm 0,96 0,67 0,72
8 cm 1,44 2,00 2,88 25 cm 0,96 – –

10 cm 0,96 2,00 2,16 26 cm – voľné dosky 0,72
12 cm 0,96 1,33 2,16 28 cm – voľné dosky –
14 cm 0,96 1,00 2,16 30 cm 0,48 voľné dosky –

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

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022 | Baumit  FassadenDämmplatte XS 022
Fasádne izolačné dosky na báze resolovej tvrdenej peny, kašírované obojstranne 
sklenými vláknami, vysoko účinné so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. 

Rozmer 120 x 40 cm, hrúbky 20 – 200 mm.
 = 35,  = 0,020 W/(m.K), hrúbky pod 5 cm a nad 12 cm  = 0,021 W/(m.K)

Balenie:

Hrúbka dosky ks/balík m2/balík
2 cm 27 12,96
3 cm 18 8,64
4 cm 14 6,72
5 cm 11 5,28
6 cm 10 4,80
7 cm 8 3,84
8 cm 7 3,36

10 cm 6 2,88
12 cm 5 2,40

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

INFO

Baumit XS 022 – dôležité pravidlá pre spracovanie

Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022 sú vyrobené zo špeciálneho izolačného materiálu, vďaka ktorému majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Tento materiál však 
vyžaduje dodržanie dôležitých spracovateľských zásad, ktoré sú zárukou bezproblémového spracovania a dlhodobej životnosti tepelnoizolačného systému:

 Platne je nevyhnutné trvale chrániť pred vlhkosťou – a to pred, počas i po spracovaní.
 Platne je nevyhnutné skladovať vo fólii, a to i na stavenisku, ideálne v zastrešenom sklade.
 Prípustná zvyšková vlhkosť platne pri realizácii: maximálne 8 % hmotnosti.
 Pred realizáciou je nevyhnutné preveriť vlhkosť podkladu, pričom maximálne prípustné hodnoty sú nasledovné:

– betón maximálne 3 % hmotnosti,
– tehla maximálne 4 % hmotnosti,
– pórobetón maximálne 17 % hmotnosti.

 Vždy je nevyhnutné chrániť fasádu ochrannou sieťou na lešenie.
 Po nalepení platne je nevyhnutné naďalej chrániť platňu pred poveternostnou vlhkosťou. 
 Zároveň platia všetky všeobecné spracovateľské zásady uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy, rovnako ako aj príslušné technické 

normy.

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH
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OSTATNÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

PODLAHOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS–P | FassadenDämmplatte XPS
Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, 
obzvlášť vhodné pre oblasť sokla. 

Rozmer: 60 x 125 cm. 
 = 70 – 100;   = 0,035 W/(m.K) – hrúbky 3 – 6 cm, 0,036 W/(m.K) – hrúbky 8 – 12 cm, 
0,038 W/(m.K) hrúbky nad 12 cm

S razeným (zdrsneným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK)* 

Spotreba:  4 ks/3 m2

Balenie: 

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

*Na požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén typu XPS–G s hladkým povrchom.

INFO

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 pero+drážka.

Rozmer:  60 x 125 cm
 = 40 – 100;   = 0,032 W/(m.K)

Spotreba:  4 ks/3 m2

Balenie:

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

INFO

Baumit Podlahový polystyrén EPS 100S 
Podlahové izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu pre vytvorenie 
tepelnej izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým vykurovaním.

Rozmer: 50 x 100 cm
 = 0,038 W/(m.K)

Spotreba:  2 ks/m2

Balenie: 

Hrúbka dosky Počet m2/balík Hrúbka dosky Počet m2/balík
1 cm 25,0 6 cm 4,0
2 cm 12,5 7 cm 3,5
3 cm 8,0 8 cm 3,0
4 cm 6,0 10 cm 2,5
5 cm 5,0 12 cm 2,0

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

cena na vyžiadanie

INFO  Pozri str. 65

INFO

Lepenie a stierkovanie izolantov so zníženou nasiakavosťou

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

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com
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SYSTÉM SANAČNÝCH OMIETOK

Systém Trasový systém Baumit Sanova Baumit Sanova L Baumit Sanova S

Vlhkosť podkladu

Obsah solí v podklade

Príprava podkladu Baumit Sanova prednástrek (100% krytie) Baumit Sanova prednástrek (100% krytie) Baumit Sanova prednástrek (100% krytie)

Jadrová omietka
Baumit Sanova trasová omietka WTA 

(min. hrúbka 20 mm)
Baumit Sanova omietka L 

(min. hrúbka 30 mm)
Baumit Sanova omietka S 

(min. hrúbka 20 mm)

Štuková omietka Baumit Sanova omietka jemná

Povrchová úprava

  Na nezahladený povrch jadrovej omietky: 
— Baumit Ušľachtilá omietka1

  Na zahladený povrch Baumit Sanova omietky S, Baumit Sanova trasovej omietky WTA 

a Baumit Sanova jemnej omietky: 

— Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop                        ,
— Baumit PremiumPrimer + Baumit SilikatTop, 
— Baumit PremiumPrimer + Baumit SilikonTop.

  Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v exteriéri: 
— Baumit NanoporColor (základný náter Baumit NanoporColor                        zriedená s cca 10 – 15 % vody),
— Baumit SilikatColor (základný náter Baumit SilikatColor zriedená s cca 10 – 15 % vody),
— Baumit SilikonColor (základný náter Baumit SilikonColor zriedená s cca 10 – 15 % vody).

  Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v interiéri: 
— Baumit Klima farba.

Poznámky

1  V prípade konečnej povrchovej úpravy Baumit Ušľachtilou omietkou sa vrstva Baumit Sanova omietky jemnej nerealizuje. 
Baumit Ušľachtilá omietka sa nanáša priamo na vyzretý nezahladený povrch omietok Baumit Sanova L, Baumit Sanova S, Baumit Sanova 
trasová omietka WTA. 

WTA
®

Výrobky certifikované nezávislou skúšobňou, autorizovanou spoločnosťou WTA

WTA =  Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
 =  Vedecko – technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatky (SRN)

WTA
®

Legenda: vysoká vlhkosť v murive
mierna vlhkosť v murive

vysoký obsah solí v murive
mierny obsah solí v murive
nízky obsah solí v murive

INFO  str. 28

INFO  str. 26

INFO  str. 12S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A

S A M O Č I S T I A C A  S I L A  S V E T L A
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Čo obnoví zašlú slávu 
minulých čias? 
Sanova – sanačné omietkové systémy!

Baumit 
Sanova

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

SANAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT SANOVA 

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

Spotreba:  10 – 11 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 1,2 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm 
   440,00/t 528,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 9004329222397 11,00/bal. 13,20/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO  str. 72

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.

 = 0,13 W/(m.K)

Minimálna hrúbka: 30 mm

Spotreba:  cca 0,2 vreca/m2/cm
Výdatnosť: cca 1,7 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 cm
   360,00/m3 432,00/m3

Balenie: 50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m3 (cca 850 kg) 9004329231016 18,00/bal. 21,60/bal.

  5997430531011

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

WTA
®

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

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

Spotreba:  cca 5 kg/m2/4 mm
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 mm
   350,00/t 420,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581575202126 14,00/bal. 16,80/bal.

  5997430531165

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Sanova omietka S | SanovaPutz S
Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné 
použitie, ručné a strojové spracovanie. 

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba:  cca 16 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 1,25 m2/vrece pri hrúbke omietky 2 cm
   400,00/t 480,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581575203123 16,00/bal. 19,20/bal.

  5997430531042

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Sanova prednástrek | SanovaVorspritzer
Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený 
pre ručné a strojové spracovanie. 

Zrnitosť:  4 mm

Spotreba:  cca 10 kg/m2 (100% krytie)
Výdatnosť:  cca 4 m2/vrece (100% krytie)
   290,00/t 348,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581575101122   11,60/bal. 13,92/bal.

  5997430531059

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

    

SANAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT SANOVA 

SANAČNÉ 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, 02/593 033 66.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

WTA
®

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE SANÁCIU MURIVA 

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.

Spotreba: cca 3 kg/m2 (náter)
 cca 5 kg/m2 (stierka)
Výdatnosť: cca 8 m2/vrece (náter)
 cca 5 m2/vrece (stierka)
   1.200,00/t 1.440,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329222038 30,00/bal. 36,00/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit AntiSulfat
Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi 
a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

Spotreba:  0,5 – 0,8 kg/m2 v závislosti od obsahu solí v murive
Výdatnosť:  cca 37 – 60 m2/balenie
  
Balenie:  30 kg plastová nádoba  21.500,00/t 25.800,00/t

  9004329232259 645,00/bal. 774,00/bal.

INFO

INFO

Nová kvalita proti soliam!

Nový výrobok Baumit AntiSulfat dodávaný vo forme vodného roztoku svojimi vlastnosťami plne nahrádza v minulosti dodávanú suchú maltovú zmes Baumit Antisulfat 
(Baumit AntisulfatSchlämme). Vyznačuje sa jednoduchšou aplikáciou a vyššou účinnosťou.

S
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE PAMIATKOVÚ OBNOVU

HISTORICKÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

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.

Spotreba:  cca 6 kg/m2 – 100% krytie
Výdatnosť:  cca 4 m2/ vrece – 100% krytie
   485,00/t 582,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329210844 12,13/bal. 14,55/bal.

Baumit NHL ručná omietka I Baumit NHL HandPutz
Bezcementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrnitosť 2 mm.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu 
historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba:  cca 16 kg/m2/1 cm hrúbky
Výdatnosť:  cca 1,6 m2/ vrece pri hrúbke 1 cm
   485,00/t 582,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329210837 12,13/bal. 14,55/bal.

Baumit NHL termo omietka I Baumit NHL ThermoPutz
Bezcementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. 
Zrnitosť 2 mm.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu 
historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

 = 0,10 W/(m.K)

Spotreba: cca 0,25 vrece/m2/1 cm hrúbky
Výdatnosť: cca 1 m2/ vrece pri hrúbke 4 cm
   540,00/t 648,00/t

Balenie: 40 l, 1 paleta = 50 vriec = 2 m3 9004329210875 21,60/bal. 25,92/bal.

 

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

INFO

NHL – stavebné materiály „ako kedysi“

Omietkové systémy Baumit NHL svojimi výnimočnými vlastnosťami zodpovedajú parametrom tradičných stavebných materiálov, ktoré boli používané v minulosti a i dnes 
ich nachádzame na historicky cenných budovách. Ich základ tvorí tradičné bezcementové spojivo – prírodne hydraulické vápno Baumit NHL (Natural Hydraulic Lime), ktoré 
sa vyznačuje dlhou životnosťou, vysokou odolnosťou a trvanlivosťou.

Omietkové systémy Baumit NHL dopĺňajú ako riešenie na suchý, dostatočne súdržný podklad sanačné omietkové systémy Baumit Sanova, používané na obnovu muriva 
poškodeného vlhkosťou a soľami a umožňujú tak kompletnú obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi, s maximálnou úctou k tradičným hodnotám 
a osvedčeným postupom, v duchu zásad pamiatkovej ochrany kultúrneho dedičstva.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Baumit NHL jemná omietka I Baumit NHL FeinPutz
Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu 
historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba:  cca 5 kg/m2/4 mm hrúbky
Výdatnosť:  cca 5 m2/ vrece pri hrúbke 4 mm
   630,00/t 756,00/t

Zrnitosť 1 mm   9004329210806  15,75/bal. 18,90/bal.

Zrnitosť 0,6 mm  9004329210868 700,00/t  840,00/t

   17,50/bal. 21,00/bal.  

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

 

Baumit NHL stierka I Baumit NHL Spachtel
Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy napr. 
na Baumit NHL termo omietke.
Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu 
historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba:  cca 3,6 kg/m2/3 mm hrúbky
Výdatnosť:  cca 7 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm
   740,00/t 888,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329210882  18,50/bal. 22,20/bal.

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 omietkových systémov NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky 
cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 3,5 kg/m2/3 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 6 m2/ vrece pri hrúbke 3 mm
   720,00/t 864,00/t

Balenie:  20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg 9004329210912 18,00/bal. 21,60/bal.

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. Ideálne na 
obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.
   740,00/t 888,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg 9004329210905 18,50/bal. 22,20/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit NHL po dohode s oddelením odbytu!

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE PAMIATKOVÚ OBNOVU

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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BAUMIT KLIMA PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Dýchate zdravo?

Pri súčasnom spôsobe života 90 % času trávime v interiéroch a až 
90 % vzduchu dýchame denne z miestností. Z tohto dôvodu sa pre 
moderného človeka stáva vzduch v miestnostiach najdôležitejšou 
zložkou potravy. Vlhkosť a teplota vzduchu v interiéri ako aj jeho 
čistota v rozhodujúcej miere ovplyvňujú kvalitu nášho života. Vďaka 
čoraz väčšiemu dôrazu na energetickú úspornosť sa stavby realizu-
jú čoraz vzduchotesnejšie. V záujme ochrany zdravia je potrebné 
venovať čoraz väčšiu pozornosť kvalite materiálov použitých v inte-
riéri, ktoré zostávajú v budove už navždy a nesmú teda škodliviny 
ani obsahovať, ani nijakým spôsobom vylučovať. Pretože zlý vzduch 
spôsobuje trvalé poškodenie zdravia.

Doprajte si zdravé bývanie!

Klima omietka – jednovrstvová strojová vnútorná omietka 
na prírodnom vápenom základe pre všetky typy podkladov, 
so zahladeným povrchom.

Klima stierka – štuková omietka na prírodnom vápennom 
základe na jadrové omietky alebo pre priame nanášanie na 
betón či sadrokartón.

Klima glet – prírodná vápenná stierka na dosiahnutie doko-
nale hladkých povrchov stien, podporujúca efekt omietok 
Baumit Klima pre zdravé bývanie.

Klima farba – interiérová farba na prírodnom základe, podpo-
rujúca efekt omietok Baumit Klima pre zdravé bývanie.

Omietka pre vaše zdravie

Ovplyvňovať primeranú vlhkosť vzduchu, eliminovať pôsobenie 
škodlivín a zabezpečiť zdravý život v našom dome – práve to dokáže 
správna vnútorná omietka. Náš nový systém Baumit Klima je prvý 
systém na trhu, špeciálne vyvinutý pre moderné novostavby, ktoré 
vďaka nemu zabezpečia svojim obyvateľom zdravé bývanie, také 
dôležité v dnešnej dobe plnej ekologických hrozieb a čoraz častej-
ších alergií.

Optimálna vlhkosť vnútorného vzduchu

V porovnaní s bežnými omietkami dokážu vápenné omietky Baumit 
Klima v krátkom čase absorbovať veľké množstvo nadbytočnej 
vlhkosti zo vzduchu a následne ju postupne podľa potreby vrátiť 
späť. Vlhkosť vzduchu v interiéri tak zostáva v optimálnom rozme-
dzí 40 – 60 % a znižuje sa riziko ohrozenia zdravia napríklad vírus-
mi chrípky, ktorým sa darí vo veľmi suchom vzduchu v extrémne 
prekúrených bytoch či naopak alergie spôsobené spórami húb 
a rias, ktoré prosperujú v prostredí s nadmernou vlhkosťou.

Minerálne materiály bez škodlivých emisií

Omietky Baumit Klima sú čisto minerálne, bez akýchkoľvek emisií 
škodlivín, čo je potvrdené i certifikátom podľa náročnej európskej 
smernice natureplus. Zároveň majú vďaka vysokému obsahu 
vápna a hodnote pH = 12–13 prirodzene dezinfekčné účinky 
a pôsobia ako prirodzená prekážka pre život húb a rias v interéri.

Omietka, ktorá dýcha

Všetky produkty Baumit Klima sú difúzne otvorené, s povrchom, 
ktorý prirodzene dýcha.

Baumit Klima
Zdravé 
bývanie
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

OMIETKOVÝ SYSTÉM PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

ZDRAVÉ BÝVANIE

Baumit Klima omietka I KlimaPutz S
Vysoko paropriepustná jednovrstvová ľahká omietka, na strojové spracovanie, 
so zahladeným povrchom. Pre omietky v interiéri vrátane kuchýň, kúpeľní a iných 
priestorov so zvýšenou prevádzkovou vlhkosťou.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

 
Minimálna hrúbka: 10 mm

Spotreba:   10 – 11 kg/m2/cm
Výdatnosť:  3,6 – 4,0 m2/vrece, cca 90 m2/t pri hrúbke omietky 10 mm
   265,00/t 318,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 9004329217355 10,60/bal. 12,72/bal.

 Baumit Klima stierka I KlimaSpachtel
Minerálna, vysoko paropriepustná jemná omietka prírodne bielej farby, na ručné 
a strojové spracovanie. Pre štukovú vrstvu na jadrové vápennocementové, 
vápenné alebo sanačné omietky alebo ako stierka so zahladeným povrchom 
na betón alebo sadrokartón.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Minimálna hrúbka:  3 mm

Spotreba:   cca 3,5 kg/m2/3 mm
Výdatnosť:  cca 7 m2/ vrece pri hrúbke omietky 3 mm
   510,00/t 612,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 9004329261570 12,75/bal. 15,30/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Klima glet | KlimaGlätte
Hladká prírodná vápenná stierka pre vnútorné použitie, ručné a strojové 
spracovanie.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Spotreba:  cca 1,2 kg/m2/1 mm  

Výdatnosť: cca 16,7 m2/20 kg vrece pri hrúbke stierky 1 mm 
   448,00/t 537,60/t

Balenie:  20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg 8581574902133 8,96/bal. 10,75/bal.
  9004329217102

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Klima farba | KlimaFarbe
Vysoko paropriepustný, difúzne otvorený jednozložkový interiérový náter 
na silikátovej báze. Ekologický s výbornou krycou schopnosťou. 

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Dodávané len v bielej farbe – odtieň 0019 podľa vzorkovnice farieb Baumit Life.

Zloženie náteru – podklad omietka alebo stierka Baumit Klima:
1x Baumit Klima farba zriedená vodou v pomere 1:1 – základný náter
1x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – podkladný náter
1x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter 

Spotreba:  0,45 – 0,6 kg/m2 na jeden náter, podľa nasiakavosti podkladu 
Výdatnosť: cca 125 m2/vedro   
   3.400,00/t 4.080,00/t

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329234253 85,00/bal. 102,00/bal.

klopný list, strana bez výsekovej pošky, šírka strany 200 mm

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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OMIETKOVÉ SYSTÉMY PRE KAŽDÚ STENU 

VIAC INFORMÁCIÍ PRE SPRÁVNY NÁVRH!

Omietka je ozdobou a ochranou budovy. Úlohou vonkaj-

šej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštruk-
cie budovy pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho 
prostredia. Nezanedbateľná je i estetická funkcia vonkaj-
šej omietky ako podkladu pre konečnú povrchovú úpravu 
fasády.

Funkcia vnútorných omietok nie je len dekoratívna, preto 
musia spĺňať aj náročné stavebnofyzikálne požiadavky, kon-
krétne:

tepelná akumulácia,
regulácia vlhkostného režimu v interiéri,
zvuková izolácia,
odolnosť proti požiarom.

Zorientujte sa v našom sortimente a zosúlaďte 
váš omietkový systém s podkladom:  
  Prehľad omietkových systémov str. 79 – 80

Pre dokonalý pocit zo života medzi štyrmi stenami 
použite výrobky pre zdravé bývanie:  
  omietkový systém Baumit Klima str. 76 – 77 

Použitie omietkových systémov Baumit poskytuje množstvo 
výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku aj 
po užívateľovi objektu:

vonkajšie omietky na všetky typy podkladov,
vnútorné omietky na všetky typy podkladov,
vzájomne zosúladené, osvedčené a fungujúce 

omietkové systémy,
ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou 

kvalitou,
ľubovoľné možnosti povrchovej úpravy,
jednoduchá manipulácia a spracovanie,
kompletná logistika strojového omietania,
certifikované výrobky, zodpovedajúce slovenským 

a európskym technickým normám.

Ak riešite omietky pre staršie pamiatkovo chránené 
objekty:  
  sanačné omietkové systémy Baumit Sanova 

str. 70 – 73, resp. historické omietky NHL str. 74 – 75

K dispozícii je i dokonalé finále pre všetky  jadrové 
omietky:  
  nové štuky Baumit Viva str. 86
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VNÚTORNÉ OMIETKY – PREHĽAD
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MPI 25 ľahká 1)        ——  
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1) Jednovrstvové omietky – nie je potrebné aplikovať štukovú vrstvu z Baumit VivaInterior omietky resp. VivaMaxima.
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 VivaMaxima, resp. Baumit Klima stierka.
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.

  Odporúčané riešenie      Alternatívne riešenie

  

SYSTÉM VNÚTORNÝCH OMIETOK

klopny list - sirka strany 190 mm
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INFO

Omietanie muriva s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

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.

klopny list - sirka strany 
200 mm

SYSTÉM VONKAJŠÍCH OMIETOK
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2)
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MPA 35 ľahká 1, 5)       

MVR Uni 1)      ——   

Vápenná tenkovrstvová omietka 1)   ——   —— —— 2)

Jadrová omietka     ——  
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1) Jednovrstvové omietky - v prípade konečnej povrchovej úpravy tenkovrstvovými fasádnymi omietkami, resp. Baumit Ušľachtilou omietkou nie je potrebná realizácia
štukovej vrstvy z Baumit VivaExterior resp. Baumit VivaRenova.

2) Na vyhladený povrch omietky.
3) Na medzivrstvu z Baumit VivaExterior resp. Baumit VivaRenova.
4) Nanášaná na nahrubo do roviny stiahnutý povrch omietky.
5) V prípade strojového nanášania na nový čistý tehlový podklad sa príprava podkladu nevyžaduje.
6) V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.

  Odporúčané riešenie      Alternatívne riešenie

VONKAJŠIE OMIETKY – PREHĽAD

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 ľahká

Výstužná vrstva Baumit ProContact 
celoplošne vystužený sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex

Baumit ProContact 
+ Baumit StarTex

Baumit Výstuž strojových 
omietok3)

Penetračný náter Baumit Premium Primer alt. Baumit UniPrimer

Povrchová úprava Baumit NanoporTop, resp. Baumit SilikonTop 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. 3. 

2) V prípade strojového nanášania omietky MPA 35 ľahkej na nové čisté tehlové murivo sa príprava podkladu nevyžaduje.
3) Výstuž uložená vo vrstve omietky MPA 35 ľahká, 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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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

Prečo profesionáli dôverujú 
značke Baumit?
Najlepšia kvalita a najlepšia logistika!

Baumit 
Omietky

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

INFO

Baumit MPI 25 ľahká – riešenie pre moderné murivo

Omietka Baumit MPI 25 ľahká 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. 85. 

Baumit MPI 25 ľahká | MPI 25 leicht
Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece, 77 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
   140,00/t 168,00/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574703648 5,60/bal. 6,72/bal.

Baumit MPI 25
Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 2,9 m2/vrece, cca 71 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
   120,00/t 144,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574401124 4,80/bal. 5,76/bal.

  5997430517039

 Silo  125,00/t 150,00/t 
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

OMIETKY

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Baumit MPA 35 ľahká | MPA 35 leicht
Ľahká vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri,  10 mm v interiéri

Spotreba: cca 12 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 1,6 m2/vrece, cca 41,6 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm  
   187,00/t 224,00/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574502111 7,48/bal. 8,98/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit MPA 35
Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 1,4 m2/vrece, cca 35 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm  
   137,00/t 164,40/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg  8581574501121 5,48/bal. 6,58/bal.

  5997430518012
   

 Silo  142,00/t 170,40/t

Baumit Jadrová omietka strojová | GrobPutz maschinell
Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri 

Spotreba: cca 15 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 1,33 m2/vrece, cca 31 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm  
   127,00/t 152,40/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg  8581574510123 5,08/bal. 6,10/bal.

   

 Silo  132,00/t 158,40/t

INFO

Baumit MPA 35 ľahká – ideálna omietka pre fasádu bez zateplenia

Omietka Baumit MPA 35 ľahká 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. 80), 
možné priamo nanášať tenkovrstvovú štruktúrovanú prefarbenú omietku Baumit (napr. Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, príprava podkladu vždy 
Baumit UniPrimer resp. Baumit PremiumPrimer).
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

SADROVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Baumit RatioGlatt L | Gletovaná omietka ľahká
Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka:  10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba:  cca 8 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 3,8 m2/vrece, cca 125 m2/t pri hrúbke omietky 1cm
  8591251002117 225,00/t 270,00/t

Balenie:  30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg 9004329216693 6,75/bal. 8,10/bal.

 

 Silo  240,00/t 288,00/t

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom Baumit Gletovaná omietka ľahká | 

Baumit GlättPutz L

Baumit RatioGlatt | Gletovaná omietka
Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Spotreba:  cca 11 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 2,7 m2/vrece, cca 91 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 

  8591251002131 192,00/t 230,40/t

Balenie:  30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg 9004329216686 5,76/bal. 6,91/bal.

   
 Silo  197,00/t 236,40/t

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom 
Baumit Gletovaná omietka | Baumit GlättPutz

Baumit Ratio 20 | Sadrová strojová omietka
Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, hladená.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy 

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece, cca 83 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm 

   227,00/t 272,40/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8591251002070 9,08/bal. 10,90/bal.

   

 Silo  232,00/t 278,40/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom Baumit MPI 20 

NOVÝ NOVÝ 
NÁZOVNÁZOV

NOVÝ NOVÝ 
NÁZOVNÁZOV

NOVÝ NOVÝ 
NÁZOVNÁZOV

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ SPRACOVANIE

OMIETKY

Baumit Termo omietka Extra | ThermoExtra
Vysoko tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné 
a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri 

= 0,09 W/(m.K)

Spotreba:  cca 0,25 vreca/m2/cm
Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 cm
   278,00/m3 333,60/m3

Balenie:  50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m3 9004329235021 13,90/bal. 16,68/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

Baumit Termo omietka | ThermoPutz
Tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri 

 = 0,13 W/(m.K)

Spotreba:  cca 0,25 vreca/m2/cm
Výdatnosť: cca 1 m2/vrece pri hrúbke omietky 4 cm
   205,00/m3 246,00/m3

Balenie:  40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m3 9004329235038 8,20/bal. 9,84/bal.

  5997430535019
  5997430535033

Baumit MVR Uni 
Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, 
ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 15 mm v exteriéri 

Spotreba:  cca 14 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 2,8 m2/vrece, cca 71 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
   209,00/t 250,80/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574802129 8,36/bal. 10,03/bal.

  5997430522042
  5997430522002

Baumit Jadrová omietka | GrobPutz 4 mm
Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné 
spracovanie.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri 

Spotreba:  cca 16 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 1,25 m2/vrece, cca 31 m2/t pri hrúbke omietky 2 cm
   128,00/t 153,60/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574601128 5,12/bal. 6,14/bal.

  5997430552207
  5997430522040

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

OBĽÚBENÁ OBĽÚBENÁ 
KVALITAKVALITA
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ SPRACOVANIE

TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY

Baumit UnoRed
Univerzálna sadrová ručná omietka s vynikajúcou prídržnosťou na rôzne typy 
podkladov (betón, tehla, sadrokartón a i.) v interiéri, s hladeným alebo gletovaným 
povrchom.

Minimálna hrúbka: 5 mm

Spotreba: cca 0,8 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 3 m2/vrece, cca 120 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
   426,00/t 511,20/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg 8591251002247 10,65/bal. 12,78/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

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

Spotreba: cca 0,9 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 2,9 m2/vrece, cca 116 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
   376,00/t 451,20/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg 8591251002254 9,40/bal. 11,28/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

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.

Minimálna hrúbka: 6 mm v interiéri, 8 mm v exteriéri

Spotreba: cca 8,5 kg/m2/6 mm  

Výdatnosť: cca 3,0 m2/vrece, cca 118 m2/t pri hrúbke omietky 6 mm 

   312,00/t 374,40/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581574804017 7,80/bal. 9,36/bal.

   

 

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 strojových omietok (oká 8 x 8 mm) sa vkladá do prvej vrstvy omietky.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Cenník 2015

OMIETKY 

ŠTUKOVÉ OMIETKY

Baumit VivaInterior I Vnútorný štuk
Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté 
vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým 
(nezahladeným) povrchom v interiéri. 
Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice 
a na použitie v exteriéri.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm
Výdatnosť:  cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
   193,00/t 231,60/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000024 4,83/bal. 5,79/bal. 
  5997430531141

Baumit VivaExterior I Vonkajší štuk
Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté 
vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým 
povrchom na fasáde i v interiéri. 
Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm
Výdatnosť:  cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
   208,00/t 249,60/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000031 5,20/bal. 6,24/bal.

  5997430531158

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 vápenno-
cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom 
v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové 
tvárnice a na použitie v exteriéri.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm, cca 4 kg/m2/3 mm na armovacej vrstve
Výdatnosť:  cca 5,5 m2/vrece resp. 6,2 m2/vrece na armovacej vrstve, pri hrúbke 
 omietky 3 mm 
   202,00/t 242,40/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581574701132 5,05/bal. 6,06/bal.

Baumit VivaRenova I Renovačný štuk
Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy 
starších minerálnych fasád bez disperzných náterov s dostatočnou súdržnosťou 
(napr. brizolit), ako aj na stierkovanie starých a nových betónových povrchov 
v exteriéri i v interiéri 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. 

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm
Výdatnosť:  cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm 
   340,00/t 408,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000048 8,50/bal. 10,20/bal.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Cenník 2015

PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY

Baumit Prednástrek | VorSpritzer
Cementový prednástrek, ručne a strojovo spracovateľný.

Spotreba:  cca 7 kg/m2 (100% krytie)  

Výdatnosť: cca 6 m2/vrece, cca 143 m2/t  

   175,00/t 210,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581573003121 7,00/bal. 8,40/bal. 
  5997430516018

Baumit BetonPrimer
Prostriedok na zvýšenie priľnavosti vápennocementových a sadrových omietok 
na betónovom podklade. Žltej farby, zlepšuje spracovateľnosť omietok a eliminuje 
tzv. bublinkovanie.

Neriediť!

Spotreba:  cca 0,4 kg/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/vedro
   3.000,00/t 3.600,00/t

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg 9004329216099 60,00/bal. 72,00/bal.

INFO

Baumit BetonKontakt
Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade. 
Neriediť!

Spotreba:  cca 0,4 kg/m2

Výdatnosť: cca 50 m2/vedro
   2.500,00/t 3.000,00/t

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg 9004329216082 50,00/bal. 60,00/bal.

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

Spotreba:  cca 0,05 – 0,1 kg koncentrátu/m2

Výdatnosť: cca 100 – 200 m2/vedro
   3.750,00/t 4.500,00/t

Balenie:  10 kg, 1 paleta = 30 vedier = 300 kg  9004329216044 37,50/bal. 45,00/bal.

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.

JEDINEČNÁ JEDINEČNÁ 
RECEPTÚRARECEPTÚRA

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

PRÍSLUŠENSTVO – LEPIACE HMOTY

OMIETKY 

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 

VivaMaxima. Viac informácií o omietke Baumit VivaMaxima nájdete na str. 86.

Baumit SpeedFix
Minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty 
pod vápennocementové omietky.

Spotreba:  cca 1,5 kg/bm podľa druhu a rovinnosti podkladu
Výdatnosť: cca 21 l/vrece, cca 20 bm/vrece
   390,00/t 468,00/t

Balenie:  30 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 440 kg 9004329222106 11,70/bal. 14,04/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit BauKleber
Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, mrazuvzdorné.

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/ vrece
  8581579203129 200,00/t 240,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430561087 5,00/bal. 6,00/bal.

INFO

Baumit BauKleber W | BauKleber biely
Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, s bielym 
cementom, mrazuvzdorné.

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/ vrece
   320,00/t 384,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581579204126 8,00/bal. 9,60/bal.

INFO

C1T

C1T

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

OBĽÚBENÁ OBĽÚBENÁ 
KVALITAKVALITA
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

PRÍSLUŠENSTVO – VÝSTUŽ OMIETOK

Baumit Výstuž strojových omietok | MaschinenputzArmierung
Sklotextilná výstuž odolná voči alkáliam, modrá, veľkosť oka cca 8 mm, plošná 
hmotnosť 150 g/m2.

Spotreba:  cca 1,1 bm/m2 omietanej plochy
Výdatnosť: cca 45 m2/bal. 
   1,30/bm 1,56/bm

Balenie:  50 bm, šírka 1 m 9004329262027 65,00/bal. 78,00/bal.

 1 paleta = 30 balov = 1 500 m2

PRÍSLUŠENSTVO – OMIETACIE PROFILY

Omietková lišta priebežná 
Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 6 mm.

Balenie:  50 ks à 2,6 m = 130 bm  0,50/bm 0,60/bm

Rohový profil vnútorný | PutzEckleiste (Innen)
Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 8 – 12 mm.

Balenie: 25 ks à 2,75 m = 68,75 bm  0,55/bm 0,66/bm

 25 ks à 3,00 m = 75 bm  0,50/bm 0,60/bm  

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.

Balenie:  6 mm – 60 ks à 2,4 m = 144 bm  0,77/bm 0,92/bm

 9 mm – 30 ks à 2,4 m = 72 bm  0,95/bm 1,14/bm

Predaj možný aj na kusy.

Rohový profil pre vnútorné tenkovrstvové omietky | Putzeckleiste für den Innen Dünnputz
Pre vnútorné tenkovrstvové omietky (napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová 
omietka).

Šírka profilu: 24 mm
Hrúbka omietky: 3 mm

Balenie:  50 ks à 3,0 m = 150 bm  0,75/bm 0,90/bm
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BAUMACOL VÝROBKY A POUŽITIE

Výrobok Baumit

Prostredie

Podklady

Podlahy v interiéri

Vonkajšie1) Vnútorné

Vodou zaťažené 
plochy 

v kúpelniach 
a sprchových 

kútoch

Cementový 
poter 

a stierka

Anhydridový 
poter 

a stierka

Lepenie 
na starú dlažbu, 

obklad

Poter 
s podlahovým 
vykurovaním

Penetrácie

Baumit Grund ( str. 102)      

Baumit SuperGrund ( str. 102)       

Lepidlá

Baumacol Basic C1    

Baukleber C1T ( str. 88)    

Baukleber biely C1T ( str. 88)    

Baumacol FlexUni C2TE       

Baumacol FlexMarmor C2TE       

Baumacol FlexTop C2TE S1       

Izolácie

Baumacol Proof     

Baumacol Protect      

Škárovanie

Baumacol PremiumFuge       

Baumacol Silikon       

  Odporúčané riešenie       Alternatívne riešenie
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Podklady Obkladové prvky

Steny v interiéri Exteriér Formát Materiál

Vápenno-
cementová 

omietka, 
stierka, 
lepidlo

Sadrová 
omietka, 

sadrokartón

Omietka 
so stenovým 
vykurovaním

Balkóny, 
terasy, 

fasády1)

Bežný formát 
do 

35 x 35 cm

Stredný 
formát do  

60 x 60 cm1)

Veľký 
formát1)

Nasiakavosť 
> 10 %

Nasiakavosť 
3 – 10 %

Nasiakavosť 
< 3 %

(napr. gres)

Sklenená 
mozaika, 
mramor

Prírodný 
a umelý 
kameň 1)

           

          

   

     

      

         

          

          

  

   

           2)  2)

           3)  3)

Poznámky:   1) Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating.     2) Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty. 
3) Nevhodné pre mramor a prírodný kameň

Upozornenie:  V tabuľke uvedené údaje sú orientačné, presný postup pre prípravu podkladu a spracovanie jednotlivých produktov nájdete v technickom liste.

Zrkadielko, zrkadielko, 
ktorá kúpelňa je najkrajšia?
S Baumacolom pre obklady a dlažby!

Baumit 
Baumacol

B
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Baumit Grund

Baumit SuperGrund

Baumacol Proof 

Baumacol Protect       

Baumacol Tesniaca páska

Baumacol Basic

Baumacol FlexUni/FlexTop

Baumacol PremiumFuge

Baumacol Silikon

BAUMACOL PRE OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL – SPRÁVNY SYSTÉM PRE KAŽDÉ POUŽITIE

Baumacol v byte

Baumacol pri rekonštrukcii

Baumacol v kúpeľni, na podlahovom vykurovaní

Baumacol na terase

POUŽITIE

Použitie štandardného systému Baumacol pre bežné podmienky 
použitia – v kuchyniach, predsieniach a všade, kde sú mierne 
požiadavky.

POUŽITIE

Osekávanie starej dlažby alebo obkladu je už minulosťou. So správnymi 
produktmi zo systému Baumacol môžete pôvodný neželaný obklad 
alebo dlažbu „prelepiť“ novým obkladom.

POUŽITIE

Ak sú steny a podlahy trvalo zaťažené vlhkosťou, musia obklady odo-
lávať zvýšeným nárokom. Systém Baumacol ponúka riešenie. Podla-
hové vykurovanie v kúpeľniach sa stará o teplo našich nôh. Aj v takom-
to prípade sa o správnu skladbu obkladaných plôch postará systém 
Baumacol.

POUŽITIE

Oblasť exteriéru je vystavená poveternostným vplyvom, a tak produkty 
od penetrácie až po škárovacie hmoty musia byť odolné voči týmto 
poveternostným vplyvom, voči teplotám a UV-žiareniu. Produkty zo sys-
tému Baumacol tieto požiadavky spĺňajú.

1
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

INFO

FlexMarmor – biele lepidlo na obklady a dlažby

Baumacol FlexMarmor je biele lepidlo, vhodné i na lepenie obkladov malej hrúbky z bieleho kameňa (napr. mramor) alebo sklenených mozaikových obkladov 
– biela farba lepidla neskresľuje farebnosť obkladu.

LEPIDLÁ NA LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB

Baumit Baumacol FlexTop
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece
  8581579203952 425,00/t 510,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430562015 10,63/bal. 12,75/bal.

Baumit Baumacol FlexMarmor
Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece
   570,00/t 684,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581579203969 14,25/bal. 17,10/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 114.

INFO

Baumit Baumacol FlexUni
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie. 

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece
  8581579203945 369,00/t 442,80/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430562022 9,23/bal. 11,07/bal.

Baumit Baumacol Basic
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1 podľa normy STN EN 12004. 
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m2

Výdatnosť: cca 8 m2/vrece
  8581579203136 164,00/t 196,80/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430562008 4,10/bal. 4,92/bal.

C2TE

C2TE

C2TE

C1

S1

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

B
A

U
M

A
C

O
L



Cenník 201594

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

EAN kódy pre výrobky Baumit PremiumFuge a Baumacol Silikon – pozri strana 96.

HMOTY NA VYPĹŇANIE ŠKÁR

DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

BAUMACOL PRE OBKLADY A DLAŽBY

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.
 
Farebné odtiene: Podľa vzorkovnice farieb Baumacol. 
 Orientačnú Vzorkovnicu nájdete na str. 95.

Spotreba: 0,5 – 0,9 kg/m2 (podľa typu obkladu)

Balenie: 2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg

Výdatnosť: 2,2 – 4 m2/vedro

Odtiene: orange, red, deep blue, yellow, green, black  3.900,00/t 4.680,00/t

   7,80/bal. 9,36/bal.

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda,  1.695,00/t 2.034,00/t

 light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown,  3,39/bal. 4,07/bal.

 dark brown, rubin

Odtiene: white, cement grey  1.485,00/t 1.782,00/t

   2,97/bal. 3,56/bal.

Balenie: 5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg

Výdatnosť: 5,5 – 10 m2/vedro (podľa typu obkladu)

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, 1.590,00/t 1.908,00/t

 light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown,  7,95/bal. 9,54/bal.

 brown, dark brown, rubin

Odtiene: white, cement grey  1.270,00/t 1.524,00/t

   6,35/bal. 7,62/bal.

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg

Výdatnosť: 22 – 40 m2/vrece (podľa typu obkladu)

Odtiene: white  650,00/t 780,00/t

   13,00/bal. 15,60/bal.

 cement grey  615,00/t 738,00/t

   12,30/bal. 14,76/bal.

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 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.

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

EAN kódy pre výrobky Baumit PremiumFuge a Baumacol Silikon – pozri strana 96.

HMOTY NA VYPĹŇANIE ŠKÁR

VZORKOVNICA ODTIEŇOV BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

* Baumacol PremiumFuge je vo vyznačených farebných odtieňoch k dispozícii len v 2 kg balení.

Upozornenie: Vzorkovnica odtieňov Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom 
reklamácie. 

white

jasmine

bahama

orange *

grey

light blue

miel

red *

manhattan

bermuda

light brown

deep blue *

cement grey

light green

brown

yellow *

silk grey

vanilla

dark brown

green *

anthracite

camel

rubin

black *

Baumit Baumacol Silikon
Trvalo elastický silikónový tmel  na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných 
odtieňoch a ako transparentný tmel.

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  6,40/ks 7,68/ks

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light 7,20/ks 8,64/ks

 green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin

Odtiene: orange, red, deep blue, yellow, green, black  8,00/ks 9,60/ks

Pre uľahčenie vášho výberu je vám teraz k dispozícii i vzorkovnica farebných odtieňov Baumacol PremiumFuge, Baumacol Silikon. 
Kontaktujte Baumit Info–linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66, radi vám ho na požiadanie zašleme.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON – EAN KÓDY

BAUMACOL PRE OBKLADY A DLAŽBY

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

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

Baumit Baumacol Proof
Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm hrúbky
Výdatnosť: cca 4,7 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
   4.500,00/t  5.400,00/t 

Balenie:  7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg 9004329267114 31,50/bal. 37,80/bal.

Baumit Baumacol Protect
Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm hrúbky
Výdatnosť: cca 12 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
   3.800,00/t 4.560,00/t 

Balenie:  18 kg, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg 9004329267091 68,40/bal. 82,08/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

* platí pre balenie Baumacol PremiumFuge 20 kg
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

PRÍSLUŠENSTVO K TESNIACIM A IZOLAČNÝM HMOTÁM

Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap
Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred nanesením izolačných 
hmôt Baumacol Proof a Protect. Obojstranne armovaná.

Šírka:  10 cm
Dĺžka:  10 bm alebo 5 bm  
Balenie: alt. 1:  1 kartón = 25 roliek à 10 m  2,30/bm 2,76/bm

 alt. 2:  1 blister  = 1 rolka à 5 m  18,00/blister 21,60/blister

  1 kartón = 10 blistrov 9004329267886

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke
Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii 
s Baumacol Tesniacou páskou pred nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof 
a Protect. 
   
Balenie: 1 blister  = 2 ks  18,00/blister 21,60/blister

 1 kartón = 10 blistrov 9004329267909

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke
Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii 
s Baumacol Tesniacou páskou pred nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof 
a Protect. 
   
Balenie: 1 blister  = 2 ks  18,00/blister 21,60/blister

 1 kartón = 10 blistrov 9004329267893

Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpusť | Baumacol Strap – Gully
Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred nanesením izolačných 
hmôt Baumacol Proof a Protect. 
   
Balenie: 1 blister = 1 ks  26,00/blister 31,20/blister

 1 kartón = 10 blistrov 9004329268012

Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette
Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred nanesením 
izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. 
   
Balenie: 1 blister  = 2 ks  13,00/blister 15,60/blister

 1 kartón = 10 blistrov 9004329267992

INFO

Baumacol tesniace pásky v maloobchodnom spotrebiteľskom balení

Baumacol Tesniace pásky sú teraz dodávané i v tzv. blistroch. Blister je maloobchodné spotrebiteľské balenie v priehľadnom plastovom obale vhodné i pre pultový predaj 
samoobslužnou formou.
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POTERY A STIERKY PRE KVALITNÉ PODLAHY

Podlahy svojou plochou predstavujú pri pozemných stavbách 
najväčšiu časť stavby. Sú tvorené konštrukciami, s ktorými 
sme denne v kontakte bez toho, aby sme si vôbec uvedomo-
vali ich skladbu. Pod nášľapnou vrstvou podláh sa obyčajne 
skrýva viac alebo menej zložitý systém jednotlivých podlaho-
vých vrstiev, ktoré tvoria podklad na uloženie finálnej, teda 
pochôdznej vrstvy podlahy (dlažba, koberec, laminátové alebo 
drevené podlahy, náter a pod.). Poslednou vrstvou v skladbe 

podlahy pod finálnou vrstvou je obyčajne poterová vrstva, ale-
bo skrátene poter. Poter ako dôležitá vrstva podlahy musí spĺ-
ňať celý rad technických požiadaviek, ako sú napr. elasticita, 
dobrá tepelná vodivosť (dôležité pri podlahovom vykurovaní), 
tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné. Apliká-
cia poterových materiálov značky Baumit poskytuje množstvo 
výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dô sledku i uží-
vateľovi objektu.

Sadrové potery Baumit – TOP riešenie

Ekologické zmesi so zaručenou stálou kvalitou.

Samonivelizačný efekt uľahčuje prácu a šetrí čas.

Vrecovaný a silovaný materiál bez strát počas 
spracovania.

Vhodný podklad pre všetky druhy finálnych podlahových 
krytín bez potreby aplikácie samonivelizačnej stierky.

Vynikajúca tepelná vodivosť umožňuje maximálne efektív-
ne využite pre podlahové vykurovanie.

Certifikované výrobky s garantovanou kvalitou.

Cementové potery Baumit – overená kvalita

Ekologické poterové zmesi so zaručenou stálou kvalitou.

Vrecovaný a silovaný materiál bez strát počas 
spracovania.

Vhodný podklad pod všetky druhy finálnych podlahových 
krytín.

Vhodné pre podlahového vykurovanie.

Progresívny spôsob strojového spracovania.

Certifikované výrobky s garantovanou kvalitou.

Vhodné aj pre vlhké prevádzky.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

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

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 0,4 m2/vrece; cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm
   108,00/t  129,60/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg   8581577101120  4,32/bal. 5,18/bal.

  5997430521012

 Silo     113,00/t  135,60/t

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

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm

Balenie: Silo  120,00/t  144,00/t

Chcete stáť pevne 
na zemi?
Baumit Potery – istota na celý život!

Baumit 
Potery
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

SADROVÉ SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

PRÍSLUŠENSTVO K SADROVÝM POTEROM

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

Spotreba:  18 – 19 kg/m2/cm
Výdatnosť: 2,2 – 2,1 m2/vrece; 55,5 – 52,6 m2/t pri hrúbke vrstvy 1 cm  
   260,00/t 312,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581577420122 10,40/bal. 12,48/bal.

   

 Silo  265,00/t 318,00/t 

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

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

Spotreba:  18 – 19 kg/m2/cm
Výdatnosť: 0,75 – 0,70 m2/vrece; 18,5 – 17,5 m2/t pri hrúbke vrstvy 3 cm
   165,00/t 198,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581577410123 6,60/bal. 7,92/bal.

  5997431521103
  5997430521104 

 Silo  170,00/t 204,00/t

INFO

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.

Spotreba: 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc
   276,00/t 331,20/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581577450136 6,90/bal. 8,28/bal.

Upozornenie:

V sezóne 2015 bude tento produkt dodávaný v neutrálnom obale 

z hnedého papiera.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO

Baumit Alpha 2000

Baumit Alpha 2000 je sadrový samonivelizačný poter s pevnosťou v tlaku min. 20 MPa. Je vhodný pre všetky zvyčajné použitia v bytových a občianskych stavbách ako 
kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter. V prípade realizácie dutinkových podláh je potrebný poter s vyššou pevnosťou – v prípade takejto požiadavky kontaktujte 
prosím nášho regionálneho zástupcu – kontakt str. 4.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

SAMONIVELIZAČNÉ PODLAHOVÉ STIERKY

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

Spotreba: cca 1,7 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 4,9 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm
   745,00/t 894,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329267312 18,63/bal. 22,35/bal.

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: 2 – 10 mm

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/mm
Výdatnosť: cca 5,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm
   690,00/t 828,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329267305 17,25/bal. 20,70/bal.

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

Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 5,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm
  8581577440137 540,00/t 648,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430562046 13,50/bal. 16,20/bal.

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.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

PENETRAČNÉ 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.

Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené)
Výdatnosť: cca 33 m2/5 kg balenie
   6.100,00/t 7.320,00/t

Balenie: 05 kg, 1 paleta = 85 vedier = 425 kg 9004329267442 30,50/bal. 36,60/bal.

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.

Spotreba: cca 0,15 kg/m2

Výdatnosť: cca 167 m2/25 kg balenie
 cca 32 m2/ 5 kg balenie
   3.200,00/t 3.840,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 5997430554058 80,00/bal. 96,00/bal. 

   4.315,00/t 5.178,00/t

 5 kg, 1 paleta = 96 vedier = 480 kg 5997430554072 21,58/bal. 25,89/bal.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

PRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A PODLAHOVÝM STIERKAM

Baumit Separačná fólia FE | Estrichfolie
Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

Spotreba:  1,1 m2/m2 podlahovej plochy
   0,80/m2 0,96/m2

Balenie: bal. 1,3 x 100 m   104,00/bal. 124,80/bal.

 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m2

Baumit Okrajová dilatačná páska PE 
Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.

Typ: RSS 100/5 (bez fólie) hr. 5 mm výška 100 mm 0,26/bm 0,31/bm

RSS 120/10 (bez fólie) hr. 10 mm výška 120 mm 0,53/bm 0,64/bm

RST 100/5 (s fóliou) hr. 5 mm výška 100 mm 0,32/bm 0,38/bm

RST 120/10 (s fóliou) hr. 10 mm výška 120 mm 0,64/bm 0,77/bm

Balenie:  50 bm (typ RSS 100/5 a RST 100/5)
 25 bm (typ RSS 120/10 a RST 120/10)

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.

Rozmery:  60 x 60 x 3 mm

Dĺžka:  2,0 m   1,85/bm 2,22/bm

    

Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen
Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelizačných poterov.

Balenie: 1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm  400,00/sada 480,00/sada
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Naše dlhoročné skúsenosti a neustála snaha značky Baumit 
prinášať zákazníkom progresívne výrobky, ktoré uľahčujú prá-
cu a prispievajú k trvalej kvalite na stavbách, sa premietajú 
i do dynamicky sa rozvíjajúcej produktovej skupiny suchých 
betónov. Kompletná paleta výrobkov na najrôznejšie použi-

Beton B20     univerzálny betón na bežné použitie.
WU Beton    na realizáciu septikov, žúmp, žľabov, 

nádrží na vodu a iných konštrukcií s vyžadovanou vodo-
nepriepustnosťou.

FlexBeton    na bezproblémovú realizáciu spádovej 
vrstvy (t. j. vrstvy s premenlivou hrúbkou) napr. pri 
obnove balkónov, terás alebo kúpeľní.

tie sa vyznačuje vysokou kvalitou na úrovni najaktuálnejších 
technických poznatkov, dobrou dostupnosťou v širokej sieti 
stavebnín a jednoduchou aplikáciou. V porovnaní s betónmi 
dodávanými na stavbu vo forme čerstvej malty majú suché 
betónové zmesi mnoho výhod:

FillBeton    na vypĺňanie dutín a otvorov, ideálny 
i na zalievanie zárubní bezpečnostných dverí.

FixBeton    na rýchle kotvenie stĺpikov, plotov, altán-
kov, pergol, sušiakov a pod., bez potreby miešať betón 
vopred v samostatnej nádobe. 

Dostupnosť i v malom množstve, pre drobné stavby.
Možnosť použitia i na stavbách v ťažšie dostupnom 

teréne.
Použitie v ľubovoľnom čase bez závislosti 

od dodávateľa materiálu.
Rýchlosť spracovania podľa možností realizátora.

Možnosť skladovať a použiť nespracovaný materiál 
na ďalšej stavbe.

Stála, trvalo kontrolovaná kvalita bez nežiaducich 
vplyvov počasia.

Kompletný servis a technické poradenstvo.

BETÓNY PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA

KVALITA NA BETÓN
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UNIVERZÁLNY BETÓN

Baumit Beton B20 | TrockenBeton B20
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

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm
Výdatnosť:  cca 0,25 m2/vrece, cca 10 m2/t pri hrúbke betónu 5 cm
 cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
   116,00/t 139,20/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000079 2,90/bal. 3,48/bal.

  5997430521463
   121,00/t 145,20/t

 Silo 

VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN

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

Spotreba: cca 20 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 0,1 m2/vrece; cca 5 m2/t pri hrúbke betónu 10 cm 
 cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece
   164,00/t 196,80/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg  8581570000086 4,10/bal. 4,92/bal.

  5997430521456

Chcete pracovať ľahko, 
rýchlo a jednoducho?
Na betón s Baumit Betónmi!

Baumit 
Betóny
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

BETÓNY

VÝPLŇOVÝ BETÓN

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

 
Spotreba:  cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi
Výdatnosť:   cca 12,5 l malty / vrece
    255,00/t 306,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581570000017 6,38/bal. 7,65/bal.

 
Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.
ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 

PALIETPALIET

INFO

Baumit FillBeton – ideálny produkt pre vyplňovanie a zalievanie

  Po zamiešaní s vodou jednoduché použitie.
  Možnosť spracovania v plastickej alebo tekutej konzistencii.
  Optimálna expanzia pre zalievanie a výplň dutín.
  Výborná priľnavosť k betónu a oceli, zásaditý charakter zmesi chráni oceľ pred koróziou.
  Ideálny pre zalievanie zárubní a ďalšie montážne práce na stavbe.

SPÁDOVÝ BETÓN   

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). 

Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm

Zrnitosť:  4 mm

Spotreba:   18 – 20 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 1,25 m2/vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm
   198,00/t 237,60/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg  8581578115034 4,95/bal. 5,94/bal.
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baumit.com

INFO

Baumit FixBeton – betónujte „šup-šup“!

RÝCHLY BETÓN

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 pred uložením na miesto použitia v nádobe.

Zrnitosť:  8 mm

Spotreba:   cca 75 (3 vrecia) kg suchej zmesi na betónový prvok rozmerov 
 cca 40 x 40 x 30 cm
Výdatnosť:   cca 13 l čerstvej malty / vrece
   185,00/t 222,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg  8581570000055 4,63/bal. 5,55/bal.

NOVÉ
NOVÉ

Vykopte jamu o 20 až 30 cm väčšiu 
než rozmer betónovaného prvku. Jamu 
dôkladne navlhčite!

Postup opakujte až do vyplnenia 
základovej jamy. Zmes začína tuhnúť 
už po 3 minútach, po 10 minútach 
je prvok fixovaný.

Nasypte vrstvu suchej zmesi Baumit 
FixBeton v hrúbke cca 10 cm.

FixBeton je ideálny nielen pre plotové 
stĺpiky, ale aj pre ukotvenie šmykľavky, 
preliezačky ...

Povrch zarovnajte.

... alebo poštovej schránky či iných 
prvkov drobnej záhradnej architektúry.

Vrstvu zalejte predpísaným množstvom 
vody.

S výrobkom Baumit FixBeton ide 
betónovanie „šup – šup“!

FI
XB
ET
ON

FIXBETON

POŠTA

Do vašej pozornosti:

  Betón je na pohľad a dotyk pevný už po 1 hodine, po 24 hodinách je zaťažiteľný aj väčšími bremenami, plnú pevnosť dosiahne už po 48 hodinách.
  Betónovú zmes je možné miešať i tradičným spôsobom v nádobe na maltu pomocou elektrického miešadla. V tomto prípade je spracovateľnosť betónovej 

zmesi cca 10 minút.
 
Viac informácií nájdete na www.baumit.sk!
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SANÁCIA BETÓNU

Podklad: Očistiť otryskovaním vysokotlakovým vodným lúčom alebo oceľovými guličkami (tzv. brokovaním).
Očistenie výstuže:   Opieskovať alebo obrúsiť na stupeň čistoty SA 2.
Ochrana výstuže:  Baumit BetoProtect

Adhézny mostík:  Baumit BetoHaft

 V prípade následnej strojovej aplikácie BetoFill (pri oprave stien) nie je adhézny mostík potrebný.
Oprava poškodení:  Baumit BetoFill

 Pri plošnej oprave stien môžete aplikovať stierku BetoFill i vhodným omietacím strojom, 
 a to priamo na očistený, pevný podklad bez adhézneho mostíka BetoHaft.
Zjednocujúca stierka: Baumit BetoFinish

 Aplikuje sa v prípade opráv pohľadových povrchov stien, balkónov, loggií, stĺpov a prekladov. 
 Následne po vyzretí tejto vrstvy je možné aplikovať ochranný náter fasádnou farbou príp.   
 interiérový náter.
Ošetrovanie:  Vyspravené povrchy chrániť pred príliš rýchlym vysušením.
Povrchová úprava:  Podlahy:

 Po vyzretí vrstvy podlahy v závislosti od predpokladaného využitia miestnosti.
 Steny, stĺpy, preklady: 

 Na vyzretý povrch ochranný náter, na fasáde napr. fasádnou farbou Baumit NanoporColor. 
 Pochôdzne plochy balkónov a loggií: 

 Po vyzretí realizácia spádovej vrstvy a následne dlažby pomocou systému Baumit Baumacol. 
 VIAC INFORMÁCIÍ  str. 90

 

OPRAVTE BETÓNOVÚ PODLAHU, STENY, BALKÓNY, ALEBO STĹPY!

KOMPLETNÝ SYSTÉM NA SANÁCIU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Poškodené miesto Očistenie poškodeného miesta Oprava očisteného poškodenia Povrchová úprava

poškodené miesto
korodujúca výstuž

výstuž zbavená hrdze

očistený betónový podklad

ochrana proti korózii Baumit BetoProtect

Adhézny mostík Baumit BetoHaft

Sanačná malta Baumit BetoFill

Zjednocujúca stierka Baumit BetoFinish

ochranný náter (na steny)
Baumit NanoporColor 

INFO

Baumit Beto – ucelený systém pre sanáciu betónu

Systém Baumit Beto je ideálny na opravu rôznych typov betónových konštrukcií z prostého alebo vystuženého betónu (železobetónu) vrámci kompletnej obnovy 
bytových alebo občianskych stavieb v oblasti pozemného staviteľstva – oprava balkónov, lodžií, stĺpov, prekladov, vstupných schodísk, múrikov oplotenia a pod., pričom 
detailný postup sanácie navrhuje zodpovedný projektant.
V prípade požiadavky na sanáciu betónových konštrukcií v oblasti inžinierskych stavieb (mosty, cesty, oporné múry a pod.) kontaktujte, prosím, špecializované 

firmy pôsobiace v tejto oblasti.
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SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Baumit BetoProtect | Antikorózny náter
Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže 
proti korózii. S vynikajúcou spracovateľnosťou, rýchlym tvrdnutím, s výbornou 
prídržnosťou na betón i oceľ.

Spotreba:  cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch
Výdatnosť:  cca 10 bm výstuže / vedro pri dvoch náteroch
   6.000,00/t 7.200,00/t

Balenie:  2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg 9004329240889  12,00/bal. 14,40/bal.

 
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.

Spotreba:  1,5 – 3 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej 
 plochy
Výdatnosť:  8,3 – 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti 
 vyspravovanej plochy
   1.200,00/t 1.440,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg 9004329240810  30,00/bal. 36,00/bal.

 
Baumit BetoFill | Sanačná malta

Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta sanáciu železobetónových 
konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy 
betónových konštrukcií. S vynikajúcou priľnavosťou k betónu, bez obsahu 
chloridov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Na ručné spracovanie, na vertikálne 
aj horizontálne plochy.

Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm

Spotreba:  cca  2 kg/m2/1mm hrúbky
Výdatnosť:  cca 1,5 m2/bal pri hrúbke vrstvy 1 cm
   500,00/t 600,00/t

Balenie:  30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg 9004329240827  15,00/bal. 18,00/bal.

 

Baumit BetoFinish I Betónová stierka 
Zušľachtená jemná suchá stierková zmes odolná voči poveternostným vplyvom, 
mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, s vysokou prídržnosťou a stabilitou 
pri aplikácii v rohoch a kútoch.
Na vonkajšie a vnútorné použitie. Na celoplošné vyspravenie nerovností do 5 mm, 
výtlkov, štrkových hniezd, poškodených hrán, na ukotvenie voľnej výstuže, 
vyplnenie dutín pri montáži betónových prefabrikátov, na vyrovnanie nerovností 
pohľadového betónu a na ďalšie použitie v pozemnom aj inžinierskom staviteľstve.

Max. hrúbka vrstvy:  5 mm.

Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/1 mm
Výdatnosť:  cca 16,6 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
   950,00/t 1.140,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg  9004329240797  23,75/bal. 28,50/bal. 

Upozornenie: Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu!

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

B
E

TÓ
N

Y



Cenník 2015110

POUŽITIE VÝROBKOV PRE SPEVNENÉ PLOCHY

VÝHODY BAUMIT SYSTÉMU

Náš Baumit systém pre záhrady a spevnené plochy v sebe spája vysokú kvalitu použitých navzájom optimálne zosúladených materiálov 

pre podkladový betón, pre maltové lôžko na kladenie dlažobných prvkov a škárovacej malty na vypĺňanie škár medzi nimi a technicky správne 

navrhnuté a zrealizované riešenie.

Výhody použitia Baumit systémov

 rýchle a plynulé odvádzanie vody 
z povrchu do podložia v nezámrznej 
hĺbke

 stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia 
vplyvom zaťaženia

 bez rizika podmáčania

 celoročná bezproblémová pochôdznosť

 vysoká estetika – žiadne výkvety, trvalo 
vyplnené škáry bez prerastania trávou

 navzájom zosúladené produkty

 laboratórne overené vlastnosti

 praxou osvedčený systém

 domáce aj zahraničné referencie

1. lámaný kameň
2. Baumit Drenážna škárovacia malta
3. Baumit Lepiaca malta na kameň
4. Baumit Drenážna malta, hrúbka min. 6 cm
5.  podkladová vrstva – 

zhutnené kamenivo  60 mm
6. rastlý terén

Systém s lámaným kameňom

INFO
Na použitie v prípade menšieho zaťaženia 

(chodníky, terasy a pod.)
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POUŽITIE VÝROBKOV PRE SPEVNENÉ PLOCHY

1. dlažobné prvky

2. Baumit Drenážna škárovacia malta
3. Baumit Lepiaca malta na kameň
4. Baumit Drenážna malta, hrúbka 3 – 6 cm
5. Baumit Drenážny betón*

6.  podkladová vrstva – 
zhutnené kamenivo  60 mm

7. rastlý terén
 * minimálne 10 cm – pochôdzne plochy
  minimálne 15 cm – pojazdné plochy

Systém s dlažbou na drenážnom betóne
min. 6 mm

INFO
Na použitie pri väčšom zaťažení a pri pojazd-

ných plochách (vstup do garáže a pod.)

1. dlažobné prvky
2. Baumit Drenážna škárovacia malta
3. Baumit Lepiaca malta na kameň
4. Baumit Drenážna malta, hrúbka min. 6 cm
5.  podkladová vrstva – 

zhutnené kamenivo  60 mm
6. rastlý terén

Systém s dlažbou na zhutnenom podklade

INFO
Na použitie v prípade  menšieho zaťaženia 

(chodníky, terasy a pod.)

Kto splní vaše sny 
o záhrade?
Systémy Baumit pre spevnené plochy!

Baumit 
Spevnené 
plochy
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

MALTY NA LEPENIE A MUROVANIE KAMEŇA

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

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 3 – 20 mm.

Spotreba:  6 – 10 kg/m2/10 mm
Výdatnosť:  2,5 – 4 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 10 mm
   610,00/t 732,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg  9004329221758 15,25/bal. 18,30/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

MALTA PRE KLADENIE DLAŽOBNÝCH PRVKOV

Baumit Drenážna malta | PflasterDrainmörtel
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

Spotreba: cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 0,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 4 cm
   180,00/t 216,00/t 

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 9004329221628 7,20/bal. 8,64/bal.

 Silo  185,00/t 222,00/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

BETÓN PRE 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

Spotreba:  cca 19 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 0,2 m2/vrece, cca 5 m2/t pri hrúbke vrstvy 10 cm
   165,00/t 198,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 9004329221543 6,60/bal. 7,92/bal.

 Silo  170,00/t 204,00/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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MALTY NA LEPENIE A MUROVANIE KAMEŇA

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

Baumit Drenážna 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 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam. 

Zrnitosť:  2 mm

Spotreba: cca 2 kg/dm3 objemu škár
Výdatnosť: cca 12,5 dm3 objemu škár/vrece
   315,00/t 378,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg 9004329221680 7,88/bal. 9,45/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

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 8 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.

Spotreba:  
Dlažobné kocky: 6 – 12 kg/m2 pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm
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
   4.550,00/t 5.460,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329221819 113,75/bal. 136,50/bal.

Farebnosť:  
 

Upozornenie: Odtieň Travertin – dodacia lehota na vyžiadanie.

ŠKÁROVACIE HMOTY

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

Baumit Murovacia malta na kameň plus | SteinMörtel plus
Mrazuvzdorná betónová zmes triedy C16/20 bez rizika tvorby vápenných výkvetov, 
odolný voči pôsobeniu siranov, chlóru a solí, ako podkladový betón, resp. dlažob-
né lôžko pre dlažbu z prírodného kameňa v interéri a v exteriéri alebo na murovanie 
prírodného kameňa.
Obzvlášť vhodný pre vytváranie záhradných jazierok a biotopov.

Zrnitosť: 4 mm 

Spotreba:  cca 18 – 20 kg/m2/1 cm
   350,00/t 420,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg 9004329221772 8,75/bal. 10,50/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

Schiefer Travertin
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

STRIEKANÉ BETÓNY

VÝROBKY PRE INŽINIERSKE STAVBY

Priemyselne vyrábané betónové zmesi určené na aplikáciu metódou suchého striekania, s rýchlotuhnúcim cementom, ktorý zabezpečuje počiatočný 
nábeh pevnosti mladého betónu (do 24 hod) podľa zadania v projektovej dokumentácii. Použitie pri realizácii banských diel, ale i pri stabilizácii svahov 
stavebných jám, resp. pri portálových zabezpečeniach tunelových stavieb.

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 C 16/20, C20/25, C25/30, C30/37 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 C30/37, J1  zrnitosť 8 mm
   160,00/t 192,00/t

Balenie:    40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581578103123 6,40/bal. 7,68/bal.

 Silo  165,00/t 198,00/t

INFO

Kontaktujte nás, radi vám poradíme!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek na výrobky pre inžinierske stavby s konkrétnymi naprojektovanými parametrami kontaktujte, prosím, našich skúsených 
špecialistov pre túto oblasť, radi Vám poradíme: 
  Ing. Branislav Ševčík, tel. 0908 / 736 550, e-mail: b.sevcik@baumit.sk – región Bratislava a západné Slovensko
  Ing. Milan Brodňan, tel. 0905 / 984 976, e-mail: m.brodnan@baumit.sk – región stredné a východné Slovensko

NOVÉ
NOVÉ

VÝROBKY PRE PODZEMNÉ TESNIACE STENY

Priemyselne vyrábané suché zmesi pozostávajúce z hydraulických spojív, bentonitov, pripadne minerálnych prísad. Na výrobu suspenzií pre tenké 
(vibrorazené), resp. drapákom kopané podzemné tesniace steny  v oblasti špeciálneho zakladania stavebných objektov, pri stavbách protipovodňovej 
ochrany, ako aj pri utesňovaní skládok odpadov, resp. starých ekologických záťaží.

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.

Balenie:    Silo  140,00/t 168,00/t

 
NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

 VÝROBKY PRE VÝPLNE PODZEMNÝCH MEDZIPRIESTOROV

Priemyselne vyrábané suché zmesi obsahujúce všetky komponenty potrebné na výrobu suspenzií vhodných na vyplnenie veľkých dutých priestorov 
a kaverien. Základnou vlastnosťou takýchto suspenzií je minimálny odstoj, čo v praxi znamená takmer úplné vyplnenie dutín a medzipriestorov.

 

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.

Balenie:    Silo  150,00/t 180,00/t

  

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.

Balenie:    Silo  160,00/t 192,00/t

   

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

TI
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

ŤAŽKÉ MALTY 

TEPELNOIZOLAČNÁ MALTA

SPOJIVÁ A MUROVACIE MALTY

Baumit Murovacia malta 100 | MauerMörtel 100
Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Spotreba:  cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 24 l/vrece, cca 600 l/t
   115,00/t 138,00/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581572203126 4,60/bal. 5,52/bal.

  5997430515035
   
 Silo  120,00/t 144,00/t

Baumit Murovacia malta 50 | MauerMörtel 50
Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Spotreba:  cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 25 l/vrece, cca 625 l/t
   102,00/t 122,40/t

Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581572201122 4,08/bal. 4,90/bal.

  5997430515028
  5997430511020 
 Silo  107,00/t 128,40/t

Baumit Termo malta 50 | ThermoMörtel 50
Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť 
v tlaku 5 MPa.

 = 0,18 W/(m.K) 

Spotreba:  cca 0,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 40 l čerstvej malty/vrece
 cca 1 700 l čerstvej malty/1 tona suchej zmesi
   228,00/m3 273,60/m3

Balenie:  40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m3   9004329236035 9,12/bal. 10,94/bal.

  5997430536016
  5997430536030  

 Silo    530,00/t 636,00/t

 
 Z jedného vreca suchej zmesi až 40 l čerstvej malty! 
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 126 – 128

SPOJOVACIA MALTA 

SPOJIVO

Baumit PlanoFix
Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, 
U-profilov, vencoviek, prekladov a pod. 

Spotreba:  cca 25 kg suchej zmesi / 1 paleta pórobetónového 
 materiálu (1 paleta = 1,35 m3)
 1 kg suchej zmesi = cca 0,8 l čestvej malty
  8581579101326 209,00/t 250,80/t

Balenie:  25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430561490 5,23/bal. 6,27/bal.

  5997431561475

INFO

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.
   375,00/t 450,00/t

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg 9004329222342 9,38/bal. 11,25/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 

Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO

INFO

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.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % 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. 

Spotreba:  minerálne izolačné dosky

 cca 5 kg/m2 (lepenie)
 cca 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

 polystyrénové izolačné dosky

 cca 3,5 kg/m2 (lepenie)
 cca 4 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Výdatnosť: minerálne izolačné dosky

 cca 5 m2/vrece (lepenie)
 cca 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

 polystyrénové izolačné dosky

 cca 7 m2/vrece (lepenie)
 cca 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva) 
  8581579101425 259,00/t 310,80/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 5997430561063 6,48/bal. 7,77/bal.

  5997430561070

OBĽÚBENÁ OBĽÚBENÁ 
KVALITAKVALITA

OMIETKA

Baumit Duo omietka | DuoPutz
Univerzálna sivá vápennocementová omietka na strojové aj ručné spracovanie, 
vnútorné i vonkajšie použitie na všetky typy podkladov, na omietanie stien 
a stropov ako jednovrstvová omietka so zahladeným povrchom alebo jemná 
omietka na vrstvu jadrovej omietky.

Minimálna hrúbka: 8 mm (jednovrstvová omietka), 

 3 mm (ako štuková vrstva)

Spotreba: cca 14 kg/m2/cm
Výdatnosť: cca 2,9 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm
   125,00/t 150,00/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg 8581574401131 5,00/bal. 6,00/bal.

  8581574411314

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Baumit DuoTex
Armovacia mriežka pre vystužovanie stierkových vrstiev. Odolná voči pôsobeniu 
zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1m.

Spotreba:   cca 1,1 bm/m2

Výdatnosť:  cca 45 m2/bal
   0,65/bm 0,78/bm

Balenie:  bal. 50 bm, 1 paleta = 30 balov = 1 500 bm 8590930400473 975,00/paleta 1.170,00/paleta

 Výrobok sa dodáva výhradne po paletách!

INFO

Dôležité informácie k vzorkovnici odtieňov pre omietky Baumit SiliporTop a DuoTop!

Vzorkovnica farieb na str. 119 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 02/593 033 66.
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

baumit.com

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VZORKOVNICA ODTIEŇOV PRE OMIETKY SILIPORTOP A DUOTOP
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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    1.800/t 2.160,00/t

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg   54,00/bal. 64,80/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K
Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro
Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R
Spotreba cca 2,8 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro

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.   1.400/t 1.680,00/t

Balenie:  30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg  42,00/bal. 50,40/bal.

Zrnitosť 1,5 mm 2 mm

Štruktúra škrabaná

Označenie 1,5K 2K
Spotreba cca 2,5 kg/m2 cca 3,2 kg/m2

Výdatnosť cca 12 m2/vedro cca 9,3 m2/vedro
Štruktúra ryhovaná

Označenie 2R
Spotreba cca 2,8 kg/m2

Výdatnosť cca 10,7 m2/vedro
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PORADENSKÉ CENTRÁ V BRATISLAVE A LIETAVSKEJ LÚČKE

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.

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. 0918/956 651,
    e-mail: fasadnestudio@baumit.sk.
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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.

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 vynovenú internetovú stránku!

Kto vám vždy ochotne 
pomôže a poradí?
Skvelý Baumit tím – servis a poradenstvo

Baumit
Servis a služby
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SERVIS A SLUŽBY 

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

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.

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.

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.

Baumit Mosaik Life
Reálne vzorky produktu MosaikTop v praktickom a prehľadnom vyhotovení. Okrem 
toho obsahuje vzorky všetkých štruktúr povrchových úprav Baumit. Vhodne dopĺňa 
farebníky Big Life a Easy Life.

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 DesignLife
Vzorkovnica farieb Baumit DesignLife pre dekoratívne produkty Baumit Lasur, 
Metallic a Glitter.

VZORKOVNICE FARIEB

 58,00/ks 69,60/ks

 18,00/ks 21,60/ks

 8,00/ks 9,60/ks

 28,00/ks 33,60/ks

 48,00/ks 57,60/ks

 48,00/ks 57,60/ks

Baum
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mit Mo
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Obľúbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú  130,00/návrh 156,00/návrh

poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme 
3 alternatívne riešenia.   

Pre viac informácií nás kontaktujte na fasadnestudio@baumit.sk

FASÁDNE ŠTÚDIO

teraz aj na teraz aj na 
www.baumit.skwww.baumit.sk

VZORKY FASÁDNYCH MATERIÁLOV

Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny 
materiál pre fasádu vášho domu. Poskytneme vám vzorku z vami zvoleného 
materiálu pre fasádu – vyberte si farebný odtieň, požadovanú štruktúru a spôsob 
ktorý vám najviac vyhovuje. Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová 
omietka alebo farba.

  Vzorka 2 kg tenkovrstvovej omietky alebo 1 kg fasádnej farby vo vedierku,  
 sada – 3 rôzne farebné odtiene spolu za  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 spolu za  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 spolu za 27,50/sada 33,00/sada

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, 02/593 033 66 
alebo na www.baumit.sk!

Dopĺňajúce informácie k cene za vzorky systémov:

V prípade objednávky tenkovrstvovej ušľachtilej omietky v množstve min. 10 x 30 kg 

alebo fasádnej farby v množstve min. 3 x 25 kg 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.

INFO

Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku : 02/593 033 33, 02/593 033 66. S
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SERVIS A SLUŽBY 

Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

BAUMIT COLORFINDER

BAUMIT VIDEO

SANAČNÉ ANALÝZY

Malý prístroj veľkosti mobilného telefónu, s možnosťou zosnímať želanú vzorovú 478,00/ks 573,60/ks

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. 3 v tomto cenníku.

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!

Laboratórna analýza vlhkosti a stanovenie obsahu solí v murive, návrh riešenia 75,00/návrh 90,00/návrh

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.

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.

NOVÉ
NOVÉ
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Výrobok Popis výrobku EAN kód cena v EUR bez DPH cena v EUR s 20 % DPH

Baumit Pracovné oblečenie
Súprava pozostáva z:   44,00/súprava 52,80/súprava

 pracovnej blúzy Baumit,  
 pracovných nohavíc Baumit,
 pracovného klobúka Baumit.  
  

K dispozícii v bielej farbe s farebným logom Baumit. Veľkosť 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Baumit Montérkové nohavice
Pracovné nohavice v bielej farbe s farebným logom Baumit.  22,00/ks  26,40/ks

Veľkosť: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

BAUMIT MÓDA

PRÍSLUŠENSTVO

SERVIS A SLUŽBY 

Baumit Ochranná sieť na lešenie | GerüstSchutzNetz 
Rozmery:  2,5 x 40 m (s potlačou), resp. 2,5 x 80 m (bez potlače)  2,10/m2 2,52/m2

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.  

 

INFO

Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku : 02/593 033 33, 02/593 033 66.

ROZBAĽOVANIE PALIET

Výrobky označené týmto piktogramom 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 

manipulačný príplatok vo výške 25 EUR/t resp. 20 EUR/m3 

(u výrobkov deklarovaných v m3) takto objednaného výrobku. 

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.

ROZBAĽOVANIE ROZBAĽOVANIE 
PALIETPALIET

    25,00/t 30,00/t
    20,00/m3 24,00/m3
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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 písom-
nej objednávky. Objednávku naplneného sila je potrebné naplánovať tak, aby bolo pristavené najneskôr v posledný deň pred jeho uve-
dením 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 polhodi-
nu. 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 firma 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 aj v mesiacoch 
september – jún) účtujeme paušálny príplatok vo výške 33 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 účtujejeme 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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NÁJOM

DODÁVANÉ MNOŽSTVÁ, PREBYTOK MATERIÁLU, VRÁTENIE SÍL A STROJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU 

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 – 15 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 = pod-
limitný 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 (24 ton).

Prebytok materiálu Prebytky materiálu je možné vrátiť výrobcovi. Prebytky menšieho množstva ako 1 t sa nedobropisujú. Pri vrátení od 1 do 3 ton 
dobropisujeme 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 
(odstraňovanie 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 príslušenstva 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.

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

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

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.
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SILÁ A STROJE

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

2,5 m

6,
29

 m

cca 3,5 m

R 20,20 m

R 16,20 m dopĺňač sila
(tzv. „dofuk“)

R 20,20 m silostavač 

2,55 m

roznášací uhol
obvykle 30 – 40°

(podľa druhu zeminy)

1,
5 

m

bežná zemina

orientačne:
hĺbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

príklad:
hĺbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja

0,5 0,52,5 m 2,5 m

cca 3,5 m

2,5 cm

spevnená plocha
pre silá
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cca 7 m

zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t

náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

CENNÍK SERVISNÝCH SLUŽIEB

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 Kontakt ... str. 4.

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 Na stiahnutie 
(bod silá a strojné zariadenia) alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.
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VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

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.

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 opač-
nom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.

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 dátu-

mu prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1 EUR / pa-
letu. 

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 pa-
lety)

– 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 zásiel-

ky.
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. 2015 do odvolania. Súčasne 
sa rušia dodacie a platobné podmienky 2014.

S
E

R
V

IS
 A

 S
L

U
Ž

B
Y



Cenník 2015130

  AT -
 AUSTRIA
Wopfinger Baustoffindustrie 
GmbH
AT - 2754 Waldegg
Wopfing 156
Tel.: +43 (0)2633/400-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.com

  BG -
  BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 2/9266 918
office@baumit.bg
www.baumit.bg

   BA - BOSNA I   
 HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771 
info@baumit.ba
www.baumit.ba

BAUMIT INTERNATIONAL

 BY -   
  BELARUS
Baumit-Bel GmbH
BEL - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a, room 76
Tel.:+375(0) 17/372 75 53
Fax.: +375 (0) 17/372 75 52
info@baumit-bel.by
www.baumit-bel.by

 CN -   
  CHINA
Baumit Building Material 
(Suzhou) Co., Ltd.
215221 Suzhou City, P.R. China
No. 1199 Meiyan Ecnomic Development 
Zone,
Pingwang Town, Suzhou City, 
Jiangsu Province
Tel.: +86 (0) 512/82191199
Fax: +86 (0) 521/82191191
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

 CZ - ČESKÁ   
  REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Pr°umyslová 1841
Tel.: +420 / 326 900 400
Fax: +420 / 326 900 402
info@baumit.cz
www.baumit.cz

 DE -
 DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/
Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 (0) 83 24/921-0
Fax: +49 (0) 83 24/921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: 

 ES -  
 ESPAÑA
Baumit S.L.
ES - 28232, Las Rozas (Madrid)
Edificio de Negocios Sevilla, 
c/Dublin, 1, 1A
Tel.: +34 (0) 916/407 227
Fax: +34 (0) 916/360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: 

 FR - 
 FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles 
29, rue de l’Ormeteau
Tel.: +33 (0) 1 76 21 70 21
Fax: +33 (0) 1 76 21 70 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

 GR -   
 GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.
GR - 15235 Vrilissia-Athen
L. Pentelis 49
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: 

 HU -   
 MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog 
Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 (0) 33/512 910
Fax: +36 (0) 33/431 512    
baumit@baumit.hu 
www.baumit.hu

 HR - 
 HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o. 
HR - 43541 Sirač 
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 (0) 1/3466 800
Fax: +385 (0) 1/3466 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 IT - 
 ITALIA
Baumit Italia Spa
I - 33078 San Vito al 
Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434/84 4444
Fax: +39 0434/85 359
info@baumit.it
www.baumit.it
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 LT - 
 LIETUVA
UAB „Baumit Lit“
LT - 02300 Vilnius 
Lentvario g. 1
Tel.: +370 (0) 5/26 40-778
Fax: +370 (0) 5/26 40-732
info@baumit.lt
www.baumit.it

 LV - 
 LATVIJA
Baumit-Baltikum SIA
LV - 1046 Riga 
Kalnciema 88a
Tel.: +371 (0) 674/513 15
Fax: +371 (0) 674/513 17
office@baumit.lv 
www.baumit.lv

In charge of: 

 MK - 
 MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389/(0)2 306 98 07
Fax: +389/(0)2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

 ME - 
 MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 (0) 20/241 262
Fax: +382 (0) 20/241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.com

 PL - 
 POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 50-107 Wrocław
ul. Sukiennice 6
Tel.: +48 71/358 25 00
Fax: +48 71/358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 RO - 
 ROMANIA
Baumit România Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06
Fax: +40 (0) 21/318 24 08
office@baumit.ro 
www.baumit.ro

In charge of:

 RU -
 RUSSIA
OOO „Baumit“ –
Büro St. Petersburg
RUS – 192007 St. Petersburg
ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.
Tel.: +7 (0) 812/490 47-42 oder -46
Fax: +7 (0) 812/490 47 48
baumit@baumit.ru 
www.baumit.ru

 RS - 
 SRBIJA 
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 (0) 11/347 50 82
Fax: +381 (0) 11/347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of:

 SK - SLOVENSKÁ 
 REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 03 Bratislava
Zrinskeho 13
Tel.: +421 (0) 2/593 03 311
Fax: +421 (0) 2/544 11 824
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 SI - 
 SLOVENIJA
Baumit d.o.o. 
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebs̆ka ulica 1
Tel.: +386 (0) 1/236 37 55
Fax: +386 (0) 1/236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 TR - 
 TÜRKI

.
YE

Baumit TR
Inşaat Malzemeleri San. Tic.
Ltd.Şti
TR - 34810 Kavacık - Beykoz/
Istanbul
Acarlar I

.
ş Merkezi D - Blok No: 1

Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 UA - 
 UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
ul. Tschervonopraporna 34
Tel.: +380 (0) 44/568 52 54
Fax: +380 (0) 44/586 47 39  
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 UK - 
 UNITED KINGDOM
Baumit UK Ltd
UK - B37 7YN Birmingham 
4200 Waterside Centre,
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Tel.: +44 (0) 121-717 4843
Fax: +44 (0) 121-717 4729
info@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
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REFERENCIE

Bratislavský hrad, Bratislava

Historický prednástrek, Historické omietky, Sanačný prednástrek, Baumit 
Murovacia malta 50, povrchová úprava Baumit SilikonColor

Bytové domy Slnečnice, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro (MW), povrchová úprava Baumit 
NanoporTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop

Administratívna budova BSP Solutions, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava NanoporTop

Rodinné domy Hexa, Mojš

Baumit Murovacia malta 50, Baumit MPI 25, kontaktný tepelnoizolačný systém 
Baumit Pro, povrchová úprava Baumit SilikonTop

Bytový dom Tarjanne, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit 
SilikatTop, Baumit StyleTop, Baumit Metallic

Radnica a zvonica, Nám. Majstra Pavla, Levoča

Baumit Jadrová omietka, Bayosan sanačné omietky, povrchová úprava Baumit 
SilikonColor
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Kulturpark, Košice

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit 
SilikatColor

Gymnázium Grösslingova ulica, Bratislava

Baumit Prednástrek, Baumit Jadrová omietka, Baumit Viva Renova, Baumit 
Spevňovač omietky, povrchová úprava Baumit SilikatColor

Rodinný dom, Rusovce

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star, povrchová úprava Baumit 
SilikonTop
 

Polyfunkčný bytový dom COLORHOUSE, Topoľčany

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro (MW), povrchová úprava Baumit 
SilikatTop, Baumit StyleTop

Bytový dom, Račianska 17-19, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit 
NanoporTop

Študentský domov Mladosť, SPU Nitra

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open, povrchová úprava Baumit 
NanoporTop
 



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Power

Kto má silu 
ochrániť vašu fasádu?

Systém Baumit Power: Sila – spoľahlivosť – dlhá životnosť
Baumit rozširuje ponuku tepelnoizolačných systémov. Systém Baumit Power je predstaviteľom 
novej technologickej inovácie. Tento špeciálny systém je extrémne odolný voči mechanickej 
záťaži, je odolný voči poškodeniu, pevný a zároveň pružný. Odolá namáhaniu až do 70 joulov, čo 
je až 7x viac ako pri bežných tepelnoizolačných systémoch. 

Srdcom systému je špeciálny ochranný štít, ktorý tvorí výstužná vrstva pevná ako pancier. 
Stierka PowerFlex obsahuje špeciálne aramidové vlákna, ktoré sa používajú aj pri neprie-
strelných vestách a pancierových autách. Spolu so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex ga-
rantuje Baumit PowerFlex perfektnú ochranu vašej fasády. Je odolná aj voči extrémnym vplyvom 
počasia, akými sú ľadové krúpy či víchrica. Poradí si aj s rizikom poškodenia fasády pri det-
skom šantení. Okrem toho bude vaša fasáda vďaka rozmanitým odtieňom farieb Life originálna 
a štýlová. Nový systém Baumit Power zvládne všetky extrémy.

Systém Baumit Power:
■ Extrémna odolnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
■ Technologická inovácia od Baumitu
■ Široký výber farebných odtieňov kolekcie Baumit Life

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66


