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25 см цегла
12 см система теплоізоляції

Насолоджуйтесь якістю життя 
Приємний та затишний мікроклімат приміщення покращує самопочуття і якість життя у Вашому домі. Найважливішою 
складовою комфортного мікроклімату виступає система теплоізоляції. Адже лише за цієї умови буде забезпечена 
оптимальна температура та ідеальний захист приміщення від холоду.

Ідеальна відповідність
Подібно до шкіри людини, система теплоізоляції захищає будинок від негативних зовнішніх впливів. Від приватного 
будинку до висотних будівель: кожна з систем теплоізоляції Бауміт ідеально підходить до різних видів основ, відповідає 
вимогам норм та побажанням забудовника. Всі компоненти систем теплоізоляції Бауміт пройшли дослідження та 
відповідають вимогам європейських технічних норм ETAG 004 (європейські норми для скріплених систем теплоізоляції) 
та українських норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і за багатьма ознаками перевищують вимоги правових норм та приписів.

Гарантована довговічність
Система теплоізоляції Бауміт огортає Ваш будинок подібно захисній оболонці. Таким чином кам’яна кладка захищена 
від найрізноманітніших погодних умов. Системи теплоізоляції Бауміт захищають конструктив від негативних зовнішніх 
впливів, що можуть спричинити тріщини та містки холоду.

Зменшення витрат на електроенергію
За допомогою системи теплоізоляції протягом холодної пори року знижуються витрати на 
опалення, а влітку - на кондиціонування, що економить енергію у подвійному розмірі. Ви 
можете заощадити понад 50% витрат на енергію при термічній реконструкції Вашого будинку, 
а також побудувати енергоефективний будинок або будинок із нульовими затратами енергії і 
таким чином знизити експлуатаційні витрати до мінімуму.

Захист навколишнього середовища
Системи теплоізоляції Бауміт не лише заощаджують енергію, 
захищають Ваш будинок та знижують витрати на будівництво 
та експлуатацію, а й роблять активний внесок у захист 
навколишнього середовища. За допомогою скорочення витрат 
енергії взимку та влітку ви зменшуєте викиди вуглекислого 
газу більше ніж на 50%. Системи теплоізоляції Бауміт – це Ваш 
внесок у збереження навколишнього середовища.

Заощадження витрат на будівництво
Заощаджуйте вже на стадії планування: при зовнішньому утепленні фасаду скріпленим 
методом системами теплоізоляції Бауміт можливо зменшити товщину стінової конструкції до 
мінімально необхідної. Так, наприклад, на 200м2 забудови додається принаймні 4м2 житлової 
площі. Це - одна з тих переваг, яку так цінують інвестори, адже кожен зайвий квадратний метр 
- це додаткові гроші.

Переваги у всіх відношеннях 
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Приємна зима
Температура внутрішньої поверхні стін не повинна перевищувати  
2°C у порівнянні з температурою повітря у кімнаті. Системи 
теплоізоляції Бауміт забезпечують «ефект каміну» в будівлі, адже 
вони не випускають тепле повітря назовні і зберігають комфортний 
температурний баланс Вашого будинку, завдяки чому Ви 
почуваєтесь чудово за мінімальних витрат на опалення. Клімат 
Вашого приміщення додатково покращить герметизація вікон та 
належна вентиляція.  

Прохолодне літо
Системи теплоізоляції Бауміт діють як щит від спеки: зменшується 
нагрівання кам’яної кладки, кімнатне повітря залишається 
приємно прохолодним. Утеплення даху, цоколя, заміна зовнішніх 
вікон, дверей - посилюють ефект. Безсонні ночі, спекотні робочі 
дні через надмірну температуру в кімнаті або нежить посеред літа 
через кондиціонери відійдуть у минуле.
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температура повітря в приміщенні T°C

Чим вища температура зовнішніх стін, тим нижче температура 
повітря всередині приміщення. 

Компенсувати різницю
Різниця між температурою у приміщенні та внутрішньою поверхнею зовнішніх 
стін не повинна перевищувати 3°C (в межах між 19 та 22°C). Це гарантує 
чудовий клімат та комфорт у приміщенні цілий рік. Системи теплоізоляції Бауміт 
створюють ідеальний баланс.

10 вагомих причин на користь 
систем теплоізоляції Бауміт 
 комфортна атмосфера в будь-яку пору року
 економія енергії на все життя
 заощадження витрат на нове будівництво
 захист кладки від тріщин та погодних умов
 відсутність містків холоду
 захист від цвілі, плісняви, грибків
 охорона навколишнього середовища за рахунок зниження 
викидів CO2
 збільшення вартості Вашого будинку при продажу
 вивільнення внутрішнього простору завдяки тоншій кам’яній кладці
 відповідність вимогам європейських та українських технічних норм 
ETAG 004 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 відповідно

Забудьте про плісняву!
Різні будівельні матеріали (змішана кладка) передають тепло по-різному. 
З’являються містки холоду, що сприяє утворенню конденсату на внутрішніх 
стінах будівлі.  Ця волога сприяє появі шкідливих грибків та плісняви. Системи 
теплоізоляції Бауміт вирівнюють температуру на стінах, таким чином ефективно 
запобігаючи утворенню плісняви.

Стіна із зовнішньою теплоізоляцією:
Мороз та спека затримуються назовні 
та не проникають всередину будинку.

Стіна без теплоізоляції:
Велика різниця у температурі  
зсередини та ззовні спричиняє  
появу напружень та конденсації 
вологи в кам’яній кладці 

Температура стін без теплоізоляції Температура стін з системою теплоізоляції Бауміт

Системи теплоізоляції для різних цілей 

Системи  
теплоізоляції

Те
пл

оі
зо

ля
ці

я

Висока якість, зручність, професійність
Системи теплоізоляції Бауміт мають різні сфери застосування.  При цьому незалежно від Вашої  потреби кожна з них ідеально відповідає вимогам та 
нормам утеплення фасаду.  Компанія Бауміт спеціалізується не лише на розробці комплексних систем теплоізоляції, в яких всі компоненти узгоджені 
за технічними характеристиками, а й пропонує індивідуальні готові рішення з різними видами утеплювача, як пінополістиролу, так і мінеральної 
вати. З системами теплоізоляції Бауміт кожен Клієнт отримує індивідуальне рішення для фасаду свого будинку з гарантійним терміном експлуатації.

Обери систему за 
призначенням!

Baumit

НАЙКРАЩЕ ЕКСТРА

Baumit  
PowerSystem

Baumit  
SocleSystem

КРАЩЕДОБРЕ

Baumit
ProSystem

▪  Надзвичайна 
рентабельність 
Найкращий вибір для 
багатоповерхового 
будівництва.

 ▪  Якість для професіоналів

▪  Економія часу та коштів 
Новий СтарКонтакт Вайт 
дозволяє виконувати 
роботи без ґрунтування.

▪  Вода і бруд не мають 
жодних шансів 
Гарантований термін 
експлуатації - від 25 років.

▪  Надійність та досвід

▪  Надвисока ударна 
міцність  
Система теплоізоляції Бауміт 
Павер витримує ударні 
навантаження до 70 Дж.

▪  Надійний захист 
та довговічність                                   
Всі матеріали системи 
відзначаються високою 
довговічністю

▪  Простота та легкість         
в застосуванні

▪  Термо та гідроізоляція 
цокольної частини  
Система теплоізоляції Бауміт 
Цоколь вирішує два питання 
одночасно: збереження 
тепла та захист фундаменту 
від вологи.

▪  Широкий спектр 
декоративного оздоблення
36 яскравих та насичених 
структур мозаїчної 
штукатурки

Baumit  
StarSystem
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Системи  
теплоізоляції                      

Інвестиції в майбутнє
Гармонійне поєднання поняття про комфортний мікроклімат в приміщенні з усвідомленням необхідності 
енергозбереження обумовлює підвищену якість життя у житлових приміщеннях, в офісах і на інших 
об’єктах. У такий спосіб система теплоізоляції Бауміт Стар підвищує вартість кожної будівлі. Поєднання 
досконалої теплоізоляції із привабливим зовнішнім виглядом будівлі – це перевага системи Бауміт Стар. 
Незалежно від того, чи мова йде про новобудову, чи про реконструкцію будівлі: досвідчена, надійна і 
перевірена часом система теплоізоляції Бауміт поєднує традицію з інноваціями і надійністю.  

Еластична та ударна міцність
Бауміт СтарКонтакт Вайт - високоеластична модифікована клейова шпаклювальна суміш на основі 
білого цементу для приклеювання фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит утеплювача 
та влашування армувального гідрозахисного шару в системах утеплення Бауміт. Нова рецептура 
суміші та білий колір армувального шару дозволяють не виконувати проміжне ґрунтування перед 
нанесення пастоподібної декоративної штукатурки. Вона гарантує тривале збереження фасаду і 
мурованої кладки незалежно від температурних коливань, швидкості вітру та інших впливів 
навколишнього середовища. 

Вода і бруд не мають жодних шансів
Завдяки силіконовій штукатурці Бауміт СиліконТоп, яка відрізняється високою еластичністю та 
тріщиностійкістю, поверхня фасаду довше захищена від появи тріщин та сколів. Крім того, вона 
захищає фасад від бруду та є стійкістю до дії УФ-випромінювання, що дозволяє довше зберігає 
первозданний вигляд Вашого будинку. Мінімальний безремонтний термін експлуатації фасаду при 
правильному влаштуванні складає 25 років

Вільний вибір теплоізоляційного матеріалу
Ідеальний теплоізоляційний ефект досягається завдяки використанню нового покоління 
пінополістирольних утеплювачів з домішками графіту. Коефіцієнт теплопровідності Бауміт СтарТерм 
на 23% кращий в порівнянні зі звичайним ПСБ-С. Це дозволяє використовувати тонший шар при 
однакових показниках опору теплопередачі та застосовувати його в місцях з обмеженими 
можливостями фасаду, наприклад, при реставрації пам’яток історії та архітектури.

Баланс в системі
1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш 
     Бауміт СтарКонтакт Вайт. 
3. Фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм   
     або мінераловатна плита
4. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт  
     Вайт і лугостійка склосітка Бауміт СтарТекс 
5. Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп

Переваги системи:
 На 23% ефективніша теплоізоляція в порівнянні зі звичайним ПСБ-С
 Довговічне декоративне покриття завдяки стійкості до забруднень, 

    високій еластичності та тріщиностійкості
 Економія часу та коштів завдяки відсутності ґрунтувального шару
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Система теплоізоляції Бауміт Стар

Baumit
Star

Надійність та досвід!
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Надзвичайна рентабельність
Система теплоізоляції Бауміт Про поєднує у собі чудові теплоізоляційні характеристики, які прекрасно 
зарекомендували себе на практиці, з найкращим співвідношенням ціна-якість. Система Бауміт Про 
забезпечує перевірену, надійну якість, незалежно від того, де використовується ця система – в 
новобудовах чи в ході реконструкції і ремонту будівель. Бауміт Про – це високорентабельна система, 
яка дозволяє отримати оптимальний захист за розумною ціною.

Система для професіоналів
Система Бауміт Про – цілком правильний і вдалий вибір для тих, хто при зведенні багатоквартирних 
будинків і інших будівельних об’єктів робить ставку на професійні системні рішення. Чудова легкість 
нанесення клейового і армувального будівельного розчину та зовсім нескладний процес переробки 
та нанесення силікон-силікатної штукатурки СтеллапорТоп – це поєднання чудових властивостей із 
розумним співвідношенням ціна-якість.

Подвійна економія
Швидке виконання робіт з утеплення досягається завдяки чітко підібраним та оптимально готовим 
для роботи матеріалам системи теплоізоляції та професійному виконанню робіт.  Це робить систему 
теплоізоляції Бауміт Про оптимальним вибором особливо в багатоповерховому та комерційному 
будівництві, коли вирішальними факторами є не лише функціональність й естетичний вигляд, а й 
вкладені кошти.

Системи  
теплоізоляції

8

Переваги системи:
 Оптимальний вибір для висотного будівництва
 Якість для професіоналів
 Комплексна гарантія

Баланс в системі
1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт
3. Мінераловатна плита
4. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт 

і лугостійка склосітка Бауміт СтарТекс 
5. Універсальна ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер
6. Силікон-силікатна штукатурка СтеллапорТоп
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Система теплоізоляції Бауміт Про

Baumit
Pro

Надійний захист 
для професіоналів!
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Системи  
теплоізоляції

Система теплоізоляції Бауміт Цоколь
Утеплення цоколю – це основа, від якої залежить довговічність і тепловий комфорт будівлі. Система
теплоізоляції Бауміт Цоколь використовується для утеплення цокольної частини будівлі, через яку, 
зазвичай, відбувається значна втрата тепла.
 

Надійний захист цоколю на довгі роки
Для приклеювання плит з екструдованого полістиролу використовується клейова суміш Бауміт 
СупраФікс, або двокомпонентна клейова суміш Бауміт БітуФікс2К. Екструдований пінополістирол - 
найбільш ефективний матеріал для захисту цокольної частини будівлі. Він має низький рівень 
теплопровідності і високу міцність. Однорідна структура екструдованого пінополістиролу добре 
захищає будинок від вологи, а низький коефіцієнт водопоглинання забезпечує стійкість до морозів. 
Екструдований пінополістирол має подовжений термін експлуатації.
 

Ідеальна відповідність кольорів
В якості декоративно-оздоблювального покриття використовується мозаїчна штукатурка Бауміт 
МозаікТоп, палітра якої нараховує 36 різновидів.  Відтепер, завдяки великому різноманіттю кольорів 
мозаїчної штукатурки, набагато легше скомпонувати забарвлення основної частини фасаду з 
цокольною та створити неповторний дизайн.
 
Система теплоізоляції Бауміт Цоколь допомагає вирішити три питання одночасно: зберегти тепло, 
захистити фундамент від вологи та забезпечити привабливий вигляд фасаду.
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Переваги системи:
  Висока ударна міцність
  Тепло - та гідроізоляція цокольної частини
  Широкий спектр декоративного оздоблення

Баланс в системі
1. Фундамент 
2. Клейова суміш Бауміт СтарКонтакт/   
     Бауміт БітуФікс 2K
3. Екструдований пінополістирол XPS Top
4. Армувальний шар з Бауміт СтарКонтакт та 
     склосіток Бауміт СтарТекс та/або СтронгТекс 
5. Ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер
6. Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп

Sc

3 4
51

2

Система теплоізоляції Бауміт Цоколь

Baumit
Socle

Правильна основа 
Вашого будинку!
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Найвища стійкість до ударних навантажень (до 70 Дж)
Стійкість системи до ударних навантажень значно перевищує вимоги вітчизняних і європейських 
норм. Результат досягнуто за рахунок використання в матеріалах штукатурного та армуючого шару 
системи спеціальних високоеластичних компонентів, армованих волокнами, та їх унікального 
поєднання, що забезпечує її швидке відновлення після деформації та  запобігає появі тріщин.

Найвища довговічність системи
За умов грамотного монтажу довговічність системи складає не менше 25 років. В процесі 
експлуатації система демонструє декларовані теплозахисні властивості, стійкість до екстремальних 
атмосферних впливів та механічних навантажень, що зумовлюється якістю матеріалів, вдалим 
поєднанням елементів системи та їх збалансованою роботою.

Захист від погодних умов
Штукатурка стійко протидіє атмосферним впливам та забрудненню, захищаючи всю систему від 
корозії та деструкції. Збалансована робота шарів системи надає їй надзвичайної еластичності та 
пружності, що запобігає появі мікротріщин внаслідок температурних коливань та зменшує ризик 
пошкоджень, що може спричинити град та вітер.

Чудові теплоізоляційні властивості
Системи теплоізоляції Бауміт Павер демонструють незмінні теплоізоляційні властивості протягом 
всього терміну використання. Це гарантує власнику оселі тепловий комфорт та здоровий                 
мікроклімат, заощадження енергії, збереження конструкцій від корозії та руйнування. Все це 
врешті-решт обертається значною економією коштів.

Системи  
теплоізоляції

Переваги системи:
  Надвисока ударна міцність (до 70 Дж)
  Надійний захист та довговічність
  Простота та легкість у застосуванні

Баланс в системі
1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш 
     Бауміт СтарКонтакт Вайт
3. Пінополістирольний утеплювач
4. Армувальний шар з Бауміт ПауерФлекс та склосіток    
    Бауміт СтарТекс та/або СтронгТекс 
5. Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп

1
2

3

4
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Система теплоізоляції Бауміт Павер

Baumit
Power

Система, що 
тримає удар!



14 15

Системи  
теплоізоляції

КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit BauContact 
Клейова шпаклювальна суміш Бауміт БауКонтакт

Модифікована мінеральна суміш для приклеювання фасадних 
пінополістирольних та мінераловатних плит утеплювача і влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/ м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Baumit StarContact White
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт

Біла високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних плит утеплювача та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Баумі, для 
професійного використання.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
 приблизно 2-3 кг/м²  (вирівнювання мінераловатних плит)
 приблизно 3-4 кг/м²  (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід: приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)
 приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Baumit ProContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт

Універсальна модифікована суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних 
та мінераловатних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного 
шару в системах теплоізоляції Бауміт Про. Для професійного використання. Можливе 
використання для шпаклювання по бетону.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
 приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
 приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід: приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)
 приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)
Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішків = 1350 кг

Baumit StarContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт

Високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних плит утеплювача та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт, для 
професійного використання.

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
 приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
 приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід: приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)   
 приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
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КЛЕЙОВІ СУМІШІ

ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit PowerFlex
Пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ПауерФлекс

Пастоподібна, дисперсійна, еластична, армована волокнами шпаклювальна маса для влаштування армувально-
гідрозахисного шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах в системах утеплення.  Не містить цементу.

    Не призначена для приклеювання плит утеплювача, приклеювання та армування плит з екструдованого 
полістиролу XPS!

Витрати: приблизно 3,5-4 кг/м² на гладкій рівній поверхні
Вихід: приблизно 6,3-7,1 м²/відро
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Baumit SupraFix
Kлейова суміш Бауміт СупраФікс

Високоеластична та високоадгезійна модифікована мінеральна клейова суміш з органічними добавками 
для приклеювання фасадних пінополістирольних, мінераловатних плит утеплювача, в тому числі екструдованого 
пінополістиролу на критичні основи (наприклад, дерев‘яні основи, OSB, цементно-стружкові плити типу VELOX).

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати:  приблизно 4-4,5 кг/м2

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

для 
XPS

Baumit NivoFix
Клейова суміш для плит утеплювача Бауміт НівоФікс

Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних та 
мінераловатних теплоізоляційних плит.

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати:  приблизно 4-5 кг/м²
Вихід: 5,0-6,2 м2/мішок
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Baumit BituFix 2K
Клейова бітумна суміш Бауміт БітуФікс 2K

Двокомпонентна клейова бітумна суміш, зміцнена волокнами, без розчинників, для влаштування гідроізоляції та 
приклеювання плит з екструдованого полістиролу в цокольній частині будівель.
Комплект 30 кг (24 кг пастоподібна речовина в пластиковому відрі + 6 кг сухої суміші в паперовій упаковці)

    Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Витрати:          приблизно 2 - 3 кг/м²
Вихід:           приблизно 10 - 15 м²/комплект
Комплект 30 кг, 1 піддон = 12 комплектів = 360 кг

Компоненти до систем теплоізоляції
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теплоізоляції

Baumit StrongTex
Панцирна сітка Бауміт СтронгТекс

Лугостійка, армувальна, посилена сітка зі скловолокна. 
Використовується в якості додаткового армування на 
поверхнях, що піддаються підвищеним механічним 
навантаженням.
Розмір чарунки: приблизно 6 х 6 мм, ширина: 100 см

Витрати:     1 пог.м/м2

Вихід:    1 рулон/25 м2

Рулон 25 м2  (ширина 100 см, довжина 25 м)

Baumit DuoTex
Склосітка Бауміт ДуоТекс

Лугостійка, армувальна склосітка для укладання в клейові 
шпаклювальні суміші Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 100 см

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/45 м²                                                                                                                                               

Рулон 50 м², 1 піддон = 31 рулони = 1550 м²             

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс

Високоякісна, лугостійка, армувальна склосітка для 
влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

ҐРУНТУВАЛЬНА СУМІШ

СКЛОСІТКИ ДЛЯ АРМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Baumit UniPrimer
Універсальна ґрунтувальна суміш 
Бауміт УніПраймер

Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання 
поглинаючої здатності основи та підвищення зчеплення з 
фінішним декоративним шаром. Використовується перед 
нанесенням силікатної, акрилової, мінеральної та мозаїчної 
декоративних штукатурок Бауміт.

Витрати:     приблизно 0,20 - 0,25 кг/м² на шпаклівках 
      приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах
Вихід:     приблизно 100-125 м²/з відра на шпаклівках
     приблизно 63 м²/з відра на оштукатурених основах
Упаковка:      відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
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MineralTherm
Фасадна мінераловатна плита МінералТерм

Ізоляційна плита із мінеральної сировини. Негорючий матеріал.
Густина не менше 150 кг/м³
Товщина: 5-12 см
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

XPS TOP
Плита з екструдованого пінополістиролу

Водостійка ізоляційна плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини будівель. 
Група горючості Г1.
Густина: 30 кг/м³
Розмір: 60х125 см
Товщина: 2, 3, 4, 5, 6 см 
Коефіцієнт теплопровідності λ = 0,032 - 0,035 Вт/мК
Товщина: 8, 10, 12, 14, 16 см  
Коефіцієнт теплопровідності λ = 0,035 - 0,038 Вт/мК

2, 3, 5, 8 см - складські позиції
4, 6, 10, 14, 16 см - позиції під замовлення

Baumit ProTherm
Фасадна пінополістирольна плита Бауміт ПроТерм

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах теплоізоляції Бауміт. 
Група горючості Г1.
Товщина: 8, 10, 12, 15 см
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція

Baumit StarTherm
Ефективна фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу з використанням графіту. 
Група горючості Г1.
Коефіціент теплопровідності: λ = 0,032 Вт/мК
Розмір: 50х100 см, 
Товщина: 8, 10, 12, 14, 15 см

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

Компоненти до систем теплоізоляції
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Цокольний профіль
арт. 9145

Профіль з капельником, виготовлений з 
алюмінію у формі лотка.
Довжина 250 см, ширина профілю залежить від 
товщини утеплювача.

для ізоляційної плити 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 см
шт. 2,50 п.м 
1 упаковка = 10 шт.

Деформаційний профіль E-Form 
арт. 3035

Профіль з лугостійкою склосіткою для 
герметизації прямих деформаційних швів.

Ширина скловолокна: 10 см
Ширина стику: 5-25 мм
1 штука – 2,5 п.м 
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п.м

Деформаційний профіль V-Form 
арт. 3036

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації 
кутових деформаційних швів.

Ширина скловолокна: 10 см
Ширина стику: 5-25 мм
1 штука – 2,5 п.м
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п.м

Профіль для непрямих кутів арт. 3752
Профіль з лугостійкою склосіткою для кутів більше або 
менше 90°.

Рулон 50 п.м

90°

Kутовий захисний профіль  
арт. 3797

Профіль із пластмаси з лугостійкою склосіткою.
Використовується для армування кутів.

Ширина скловолокна: 10 х 15 см 
1 штука - 2,5 п.м
1 упаковка = 50 штук = 125 п.м

Примикаючий профіль для 
віконних укосів
арт. 3721

Білий профіль з пластмаси з клеючо-ущільнюючою 
стрічкою з лугостійкою склосіткою. 
Рекомендується для теплоізоляційних плит 
товщиною до 12 см. Водо- і морозостійкий.

Ширина скловолокна: 
10 см
1 штука – 2,6 п. м 
1 упаковка 50 шт. = 130 п.м 

Профіль з капельником
арт. 3794
Кутовий профіль із пластмаси з капельником та 
лугостійкої склосітки, призначений для відводу 
вологи і води з поверхні виступаючих елементів 
фасадів, балконів, роллет, тощо.

Ширина скловолокна: 2 x 12,5 см
1 штука - 2.5 п.м 
1 упаковка = 10 шт. = 25 п.м

Ущільнююча стрічка
Ущільнююча, самоклеюча стрічка з пористого матеріалу з пропиткою.

Водо- і морозостійка. 

 
15/2-6 для стиків від 2 до 6 мм  
5 рулонів по 18 п.м = 90 п.м                    

15/5-12 для стиків від 5 до 12 мм  
5 рулонів по 9 п.м = 45 п.м                  

Компоненти до систем теплоізоляції
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Декоративно-
оздоблювальні 
покриття

Baumit
Nanopor

САМООЧИЩЕННЯ СИЛОЮ СВІТЛА

ЕКСТРА

▪ Безмежні можливості 
дизайну 
Необмежені можливості 
поєднання кольору та 
структури. 

▪  Високоеластична 
Захист від появи тріщин. 

▪  Для систем теплоізоляції 
Бауміт та внутрішнього 
оздоблення

Baumit  
CreativTop

НАЙКРАЩЕ

Baumit  
NanoporTop

КРАЩЕ

Baumit
SilikonTop

ДОБРЕ 

  ▪ Стійка до погодних умов   
Стійкість до негативного 
атмосферного впливу та 
УФ-випромінювання.

  ▪    Довговічна 
Подовженний безремонтний 
термін експлуатації фасаду.

▪  Просте та легке нанесення 
Нова рецептура! Відтепер 
зручніша в застосуванні.

▪  Високоеластична 
Захист від появи тріщин 
та сколів. Простота та 
легкість нанесення. 

▪  Високопаропроникна 
Висока дифузія повітря - для  
“дихаючих” стін.

▪  Самоочисна 
Завдяки нанотехнологіям 
та ефекту фотокаталізу.

Baumit  
GranoporTop

Яскравий фасад - Ваша іміджева візитівка!
Зовнішнє покриття фасаду виконує низку задач, адже слугує як декоративне оздоблення, що відображає індивідуальність, стиль та призначення 
будівлі й захищає фасад від негативного впливу зовнішнього середовища.  Саме від правильності підбору декоративного покриття (в залежності 
від основи будинку та утеплювача) буде залежати його привабливий зовнішній вигляд протягом багатьох років. Саме тому Бауміт пропонує 
декілька різновидів декоративних штукатурок для Вашої зручності та комфорту. Розмаїття декоративних штукатурок Бауміт задовольнить будь-які 
потреби Клієнтів та надасть сяючий вигляд фасаду на довгі роки.

Самоочисні 
фасади
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Baumit NanoporTop
Штукатурка Бауміт НанопорТоп

Інноваційна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, високопаропроникна, водовідштовхувальна, 
стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, декоративна тонкошарова мінеральна 
наноштукатурка з ефектом фотокаталізу.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених поверхонь зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Baumit SilikonTop
Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп

Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової загазованості, 
стійка до впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна силіконова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра    

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід:  приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід:  приблизно 8,9 м² з відра 

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра

Baumit StellaporTop
Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп

Еластична високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів , 
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів
тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра    

  
Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра

ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

Компоненти до систем теплоізоляції
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Декоративно-
оздоблювальні 
покриття 

Baumit SilikatTop
Силікатна штукатурка Бауміт СилікатТоп

Високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, 
стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів тонкошарова 
декоративна силікатна штукатурка. Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах 
теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових 
поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра   

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід:  приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід:  приблизно 8,9 м² з відра

Baumit GranoporTop
Акрилова штукатурка Бауміт ГранопорТоп

Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка до 
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова акрилова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних, 
підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25, кг 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра   

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід: приблизно 8,9 м² з відра

Baumit MosaikTop
Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп

Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт, наноситься 
на мінеральні основи. Для використання в цокольній частині будівель.

Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах:
 
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Витрати: приблизно 5,5 кг/м²
Вихід: приблизно 4,5 м²/відро
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Baumit 
CreativTop

Бауміт КреативТоп Макс (4,0 мм)
Витрати:  приблизно 5,0 - 6,2 кг/м² 
Вихід:  приблизно 4,9 - 6,0 м²/відро

Baumit CreativTop 
Бауміт КреативТоп

Моделююча декоративна штукатурка для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом. 
Готова до застосування.

Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати матеріалу надані орієнтовно та залежать від техніки нанесення.

Бауміт КреативТоп Тренд (3,0 мм)
Витрати:  приблизно 4,2 – 6,2 кг/м² 
Вихід:  приблизно 4,8 – 7,1 м²/відро

Бауміт КреативТоп Варіо (1,5 мм)
Витрати:  приблизно 2,5 – 5,0 кг/м² 
Вихід:  приблизно 5,0 – 10,0 м²/відро

Бауміт КреативТоп Файн (1,0 мм)
Витрати:  приблизно 2,9 – 4,2 кг/м² 
Вихід:   приблизно 5,9 – 8,6 м²/відро

Бауміт КреативТоп Перл (0,5 мм)
Витрати:   приблизно 1,5 – 3,5 кг/м² 
Вихід:   приблизно 7,0 – 16,5 м²/відро

Бауміт КреативТоп Cілк (0,2 мм)
Витрати:   приблизно 1,8 – 3,8 кг/м² 
Вихід:   приблизно 6,5 – 13,5 м²/відро

Необмежені можливості 
поєднання кольору та структури

Компоненти до систем теплоізоляції
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Декоративно-
оздоблювальні 
покриття 

СТРУКТУРА ДЕРЕВО

ГРУБА БЕТОННА СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ТРАВЕРТИН

Baumit Lasur Shine 725LBaumit Lasur  Gentle 728L Baumit Lasur Solid 729L

  CreativTop Fine: 3,2-3,5 кг/м² 
  CreativTop Pearl: 2,2-2,4 кг/м²

Baumit Life 0884 Baumit Life 0893 Baumit Life 0892

  CreativTop Fine: 2,5-2,7 кг/м² 
  CreativTop Silk: 1,0-1,4 кг/м²

  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
 CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м²

Baumit Life 0213Baumit Life 0384 Baumit Life 0124

Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.
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  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
  CreativTop Fine: 3,5-5,0 кг/м²

ФАРБА МЕТАЛІК ПО СТРУКТУРІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ

Baumit Life 1144 Baumit Life 1142

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ ТА МАКЛОВИЦЕЮ

  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
 CreativTop Vario: 1,6-2,7 кг/м²

Baumit Life 0606 Baumit Life 0604

Platin 747MTitan 746M Bronze 755M

  CreativTop Max: 5,0-5,4 кг/м²
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Vario: 2,5-2,8 кг/м²

Baumit Life 1146

Baumit Life 0609

Бауміт КреативТоп:
Безмежні можливості дизайну
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оздоблювальні 
покриття 

СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАСТИКОВОЮ ТЕРКОЮ

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБЧАТОЮ ТЕРКОЮ

МОДЕЛЮВАННЯ ГРЕБІНЦЕВИМ ШПАТЕЛЕМ

Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.

  CreativTop Max: 5,0-5,4 кг/м²
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Vario: 2,5-2,8 кг/м²

Baumit Life 1076 Baumit Life 1073 Baumit Life 1072

Baumit Life 0344 Baumit Life 0342

  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
 CreativTop Vario: 1,6-2,7 кг/м²

Baumit Life 0133 Baumit Life 0132

  CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м² 
 CreativTop Pearl: 2,4-3,0 кг/м²

Baumit Life 0347

Baumit Life 0137
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ХРЕСТОПОДІБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ 
ТА СТИСЛИМ ПОВІТРЯМ 

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБКОЮ 

МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛИКОМ

Baumit Life 0524

Baumit Life 0863

Baumit Life 0783

Baumit Life 0522

Baumit Life 0862

Baumit Life 0782

  CreativTop S-Fine: 2,8-3,2 кг/м²

  CreativTop Silk: 1,0-1,4 кг/м²

  CreativTop Max: 5,0-5,4кг/м² 
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м²

Baumit Life 0528

Baumit Life 0785

Baumit Life 0865

Бауміт КреативТоп:
Безмежні можливості дизайну



28 29

уникнути «містків холоду». Деформаційні шви 
основи залишають вільними. Примикання 
теплоізоляційної плити до віконного блоку 
забезпечується за допомогою примикаючого 
профілю для віконних укосів.

Крок 4 
Види дюбеління
Для мінераловатних плит застосовується 
W-подібне кріплення, а для пінополістирольних 
– Т-подібне. Кількість дюбелів на 1 м2 становить 
не менш як 6 шт., а в кутових зонах, залежно 
від висоти будівлі та вітрових навантажень, 
– від 6 до 12 дюбелів. Довжина дюбеля 
складається з суми товщини теплоізоляційного 
матеріалу, товщини клейового шару та глибини 
необхідного кріплення в основі. При утепленні 
мінераловатними плитами використовується 
дюбель з металевим стрижнем і 
термоголовкою, для плит із пінополістиролу – з 
пластиковим.

Крок 5 
Улаштування кутового  
захисного профілю
Кутовий захисний профіль захищає від 
ушкоджень як кути будівлі, так і кути 
віконних та дверних прорізів, робить стіни 
більш стійкими до вітрових навантажень, 
а також прискорює процес виконання 
робіт. Клейова шпаклювальна суміш 
наноситься по всій площі кута. Кутовий 
профіль вдавлюється у шпаклювальний 
розчин, який вирівнюють сталевим 
шпателем. 

Як своєрідна візитка фасад розкриває особистість і стиль господарів будинку. 
Економічне та надійне утеплення зовнішніх стін застосовується вже понад 
30 років. Професійно влаштована система теплоізоляції не лише значно 
заощаджує витрати енергії (взимку зберігає тепло, а влітку – прохолоду), а й додає 
архітетурної витонченості будинку та підвищує його цінність. Із декоративними 
штукатурками різних структур та широкої кольорової гами можна отримати 
вишуканий екстер’єр помешкання відповідно до індивідуальних смаків та 
потреб господарів. Різні огороджувальні конструкції потребують індивідуального 
підходу до вибору комплексних систем теплоізоляції.

Крок 3 
Приклеювання 
теплоізоляційних плит

Приклеювання теплоізоляційних плит 
виконується за допомогою клейової 
шпаклювальної суміші Baumit StarContact.
Суху суміш Baumit StarContact затворити 
чистою водою, перемішати за допомогою 
будівельного міксера впродовж приблизно 3 
хв. до утворення однорідної, без грудок, маси. 
Витримати 5 хв. та повторно перемішати. При 
приклеюванні плит розчин нанести точково-
рамковим  методом. Кількість клейового 
шпаклювального розчину, який наноситься, 
має забезпечити площу контакту не менш як 
40% від площі плити. Плити слід встановлювати 
знизу вгору щільно одна до одної. Допускається 
використання шматків теплоізоляційних плит, 
однак при цьому їх не можна укладати по краях 
будівлі і підряд одна за одною. Хрестоподібні 
стики швів на площині і по кутах будівлі 
неминуче призведуть до утворення тріщин, 
тому в кутах віконних і дверних прорізів контур 
прорізів вирізається з цілих плит. Для того, 
аби перевірити, чи вірно приклеєні плити, 
використовується контрольне правило. Зазори 
між плитами понад 2 мм заповнюються 
відповідним теплоізоляційним матеріалом. 
Під час приклеювання плит, клейова 
шпаклювальна суміш не повинна потрапляти 
в зазори між плитами утеплювача та на 
торцеву частину кутової плити, щоб пізніше 

Крок 1
Підготовка основи
Перед влаштуванням системи теплоізоляції 
необхідно перевірити несучу та поглинаючу 
здатність основи та нерівності поверхні, а також 
видалити можливі забруднення, такі як пил, 
залишки старого розчину. Для вирівнювання 
поверхні використовують цементно-вапняну 
суміш Baumit MPA 35.

Крок 2
Монтаж цокольного профілю
Влаштування системи теплоізоляції 
починається з монтажу цокольного профілю. 
Спершу здійснюється горизонтальна розмітка, 
яка одночасно є верхньою межею цокольного 
профілю. За допомогою перфоратора 
висвердлюються отвори на відстані 30 см один 
від одного. Цокольний профіль закріплюється 
дюбелями з монтажного комплекту. Частини 
цокольного профілю з’єднуються між собою 
за допомогою вкладишів. Прямолінійність 
цокольного профілю забезпечується 
дистанційними вкладишами з монтажного 
комплекту. Під час улаштування у внутрішніх 
кутах цокольні профілі зістиковуються впритул 
один з одним, а для зовнішніх прямокутних 
кутів застосовується кутовий цокольний 
профіль. Якщо в будівлі запроектовано 
деформаційні температурні шви, то під час 
монтажу цокольних профілів обов’язково 
влаштовується розрив на ширину шва.

Утеплення 
фасаду

Крок 6
Додаткове армування системи 
теплоізоляції в кутах віконних та 
дверних прорізів

Всі вершини віконних та дверних прорізів 
додатково армуються прямокутними вирізами 
з лугостійкої склосітки Baumit StarTex, розміром 
не менше 200х350мм за допомогою 
клейового шпаклювального розчину Baumit 
StarContact.

Крок 7 
Улаштування примикаючого 
профілю для віконних  
та дверних укосів
Примикаючий профіль для віконних укосів 
забезпечує герметичність системи протягом 
всього часу експлуатації, а також захищає   
дорогі вікна та двері від забруднень під час 
виконання робіт. Примикаючий профіль 
для віконних укосів приклеюється на 
віконну раму. Зони примикання до вікон 
або покрівлі захищаються ущільнюючою 
стрічкою або герметиком. Після встановлення 
кутових профілів та профілів для віконних 

укосів поверхню зашпакльовують. Для 
швидкого монтажу та формування кута 
використовуються зовнішні і внутрішні кутові 
шпателі.

Крок 8
Улаштування вирівнюючого 
шару по плитах з мінеральної 
вати 
Перед влаштуванням армувально-
гідрозахисного шару виконується попереднє 
вирівнювання по плитам з мінеральної вати 
тією ж клейовою шпаклюваною сумішшю 
Baumit StarContact.  Товщина вирівнюючого 
шару має складати 1–2 мм. Для подальшого 
виконання робіт слід витримати технологічну 
перерву впродовж 1–2 днів.

Крок 9
Улаштування армувального 
гідрозахисного шару

Після приклеювання теплоізоляційних 
плит необхідно влаштувати армувально-
гідрозахисний шар з використанням 
лугостійкої склосітки Baumit StarTex. 
Клейовий шпаклювальний розчин 
Baumit StarContact нанести за 
допомогою        зубчатого шпателя з 
нержавіючої сталі з розміром зубців 
10х10мм.  У свіжонанесений шар 
клейового шпаклювального розчину 

Baumit StarContact укласти вертикальними 
полотнищами лугостійку склосітку Baumit 
StarTex на 1/2–2/3 її товщини з напуском 
суміжних полотнищ не менш як 100 мм, 
після чого поверхню загладити. Не допускати 
вирівнювання армувальним гідрозахисним 
шаром поверхонь з неправильно 
укладеними теплоізоляційними плитами. 
Для подальшого виконання робіт витримати 
технологічну перерву впродовж не менш як 
3–5 днів.

Крок 10
Ґрунтування
Для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи та поліпшення адгезії з фінішним 
декоративним покриттям у системах утеплення 
Бауміт необхідно проґрунтувати армувальний 
гідрозахисний шар ґрунтувальною сумішшю 
Бауміт ПреміумПраймер або Бауміт 
УніПраймер.

Крок 11
Декоративні покриття
Не раніше ніж через 24 години після 
ґрунтування можна наносити фінішне 
декоративне покриття. За допомогою шпателя 
з нержавіючої сталі рівномірно розподілити 
декоративну штукатурну суміш Baumit 
NanoporTop або Baumit SilikonTop завтовшки з 
розмір зерна та структурувати пластмасовою 
теркою.     Якщо потрібно покрити окремі   
ділянки, наприклад, віконні прорізи, 
декоративною штукатуркою іншого кольору 
або іншої структури, спочатку наносять розмітку 
на фасад та відокремлюють межу малярським 
скотчем. Далі — бажану декоративну 
штукатурку. Зайвий матеріал видаляють і 
поверхню затирають пластмасовою теркою. 
Згодом малярний скотч, як і захисну плівку на 
отворах, необхідно видалити. Клейові смуги 
на профілях примикання слід надломити біля 
наміченого місця розриву і просто зняти. 
Не раніше ніж через день після нанесення 
вже відштукатурену частину фасаду потрібно 
закрити захисною плівкою, а іншу частину 
фасаду вкрити шаром декоративного покриття 
іншого кольору або структури.
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Технологія та послідовність  
виконання робіт з утеплення фасаду
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Програми / калькулятори
 Калькулятор розрахунку вартості пастоподібних 
штукатурок та фарб в кольорах колекції Life

 Програма підбору кольорів (Color Search)
 Програма колірного моделювання фасаду будинку 

    (Color designer)
 Прикладні програми для архітекторів та дизайнерів
 Мобільна програма Baumit Life Tablet для Android та Apple
 Калькулятор розрахунку вартості м² теплоізоляції

Документи
 Технічні описи матеріалів
 Технологічні карти
 Конструктивно-технологічні рішення
 Проспекти та брошури

Програма сервісної підтримки 
 Теплотехнічні розрахунки товщини утеплювача для всіх кліматичних зон України
 Розробка технологічно-конструктивних рішень з урахуванням особливостей конкретного об’єкту (АutoCAD)
 Нанесення проб кольорів на об’єктах
 Презентації по використанню матеріалів Бауміт
 Теоретичні та практичні навчання на об‘єктах
 Нормативно-правова та технічна документація на матеріали Бауміт

Інше
 Відео посібники з виконання робіт
 Референс об’єкти
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Пошук кольору
За допомогою інструменту підбору кольорів, який знаходиться на сайті baumit.
com, Ви можете підібрати будь-який бажаний відтінок кольору фасаду. Додатково 
існує можливість ввести назву кольору іншого виробника фасадних фарб та 
штукатурок, і отримати відповідний колір в палітрі Бауміт Life. Обраний Вами 
відтінок кольору також буде відображений у різних структурах. Просто та 
геніально. Переконайтесь самі!

За допомогою програми Life Color Designer можна підібрати кольори фасаду будинку.  
Програма доступна в двох версіях Light та Pro.

Версія програми Color Designer 
Light дозволяє працювати з 
попередньо завантаженими 
проектами будинків.

Версія Color Designer Pro 
дозволяє завантажувати 

власні проекти та 
моделювати кольори 

фасаду будинку.

Підбір кольору для фасаду

Програма доступна за адресою:
http://www.baumitlife.com

Додаткові послуги



ТОВ “Бауміт Україна”
03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 34 
тел./факс:  +38 044 568 52 54  
e-mail: office@baumit.ua


