
Принадлежности:
Заперфектнотополаганенамазилкатаенеобходимовлаганетонаспециалниаксесоариикрепежниелементи.
БаумитВипредлагаследнитепродукти:

nБаумитПрофилцокъленсводооткап nБаумитПрофилзаъглисмрежа
nБаумитПрофилрол-ек nБаумитПрофилзадеформационнифуги
nБаумитПрофилводооткапващ nБаумитПрофилзапрозорцистандарт
nБаумитУплътнителналентазафуги nБаумитФасаднипрофили

Калкулация за труд и материали

Указания:

За Интегрираната топлоизолационна система ПРО с топлоизолационни плочи от минерална вата могат да бъдат
използваникатоалтернативаидругитънкослойникрайнипокритияилепилниишпакловъчнисмеси.

Крайни покрития: nБаумитНанопорТоп
  nБаумитСиликонТоп
  

Вни ма ние: 
Разходнитенормисаориентировъчниизависятотосновата.Информирайтесезаценитенаматериалитеотценоваталиста
наБаумитБългарияЕООД,отнашатаинтернетстраницаwww.baumit.bgилиотВашиядоставчикнастроителниматериали.
Моля,запишетегивколонатаценанаматериал.
Даннитезанормавремесаполученивследствиенанашиядългогодишенопит.
Суматанаразходитезаматериаливлв./м2иразходитезатрудвлв./м2даватобщитеразходивлв./м2.

*)зависиоттипанадюбелитеиосновата

	 	Баумит	 	ДеБелина	 	РазхоД	 	Цена	на	 	ноРма	 	Цена	за		 	технологичен	 	оБщо
	 матеРиали	 	на	слоя	 	 	матеРиал	 	вРеме	 	тРуД	 пРестой	 	Цена

мм на м2 лв./м2 часове лв./м2 лв./м2дни

openКонтактилиПроКонтакт
(лепило)

ок.5кг
0,4 1

Топлоизолационнафасадна
плоскостМинерал напр.80 2респ.4бр.

Дюбелиранена
плоскостите мин.6бр.

Дюбелиранепопериметъра
наизолиранатаповърхност мин.8бр.

openКонтактилиПроКонтакт
(изравнителенслой) мин.2 0,15 3

openКонтактилиПроКонтакт
(армиранслой)

мин.2-3 0,3 4-7

СтарТекс
(стъклотекстилнамрежа)

1,1л.м

УниПраймер
(универсаленгрунд) ок.0,15кг 0,05 24часа

СиликатТоп
(напримердрасканаструктура2мм)

2 ок.3,5кг 0,25

∅8

ок.7кг

0,1*)
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Баумит България ЕООД
гр.ЕлинПелин2100,ул.„България“38
офис-тел.:02/9266911
офис:0888843400
офис-техническаинформация:02/9266936

офис-факс:02/9266918
поръчки-факс:02/9266922
office@baumit.bg,www.baumit.bg

Баумит в интернет

Друга информация и сервиз:

nКонсултираненанашитеклиентиповсичкивъпроси,касаещизидане,измазване,изолиранеисаниране.
nИзборнаподходящиязаклиентаматериалилисистемаспомощтанависококвалифицираниспециалистипотехническитевъпроси.
nПрофесионалнообучениепотеорияипрактиканасътрудницитенанашитепартньори.
nКонтролотстрананаопитниинструкторизаспазваненатехнологиятаприполаганенаматериалите.
nИзготвяненаоригиналницветовимостринамазилкиибои.
nБаумит-МурексинСуперекспрес-възможностзаекспреснаплатенадоставканаматериалидо24часа.

Обслужване на клиенти

Идеи с бъдеще.
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Баумит Инте гри ра на 
топлоизо ла цион на систе ма 
ПРО с минерална вата
Систе ма 11

Мине рал на та  
изо ла ция за  
вън шни стени

 за нео гра ни че ни 
висо чи ни на сгра ди те

baumit.com

Калкулация на система ПРО

n С най-доб ри стро и тел но-фи зич ни каче ства
n Топлоизо ла ция и фасад но офор мле ние в едно
n При ло жи ма върху всич ки осно ви

 Вашата топлоизолационна система избрана с Baumit Thermo:

На www.baumit.bg – Baumit Colour Designer избира Вашите цветове за Вашата еднофамилна къща от нашия каталог Baumit colours of 
more emotion и Baumit Artline:
nОцветяватеснимканаВашатафасадасизбранитеотВасцветнитеемоциинаБаумитилиоцветяватемостренафасадасмечтанитеот
Васцветове
nПопълватезаявлениеиврамкитена5работнидниполучаватебезплатноотнасестественамострана4цвята,избраниотВас
n10%ОТСТЪПКАПРИПОРЪЧКАНАМАЗИЛКИТЕПОИНТЕРНЕТЗАВАШАТАЕДНОФАМИЛНАКЪЩА

Всичкиброшурииценовилисти,кактоидетайлнапродуктоваинформациябихтемоглиданамеритенанашияинтернетадрес:
www.baumit.bg

На www.baumit.bg – Baumit Thermo избира Вашата фасада:
nИзбиратевиданатоплоизолационнатасистема
nПресмятатенеобходиматадебелинанатоплоизолационнатаплоча
nПресмятатеколичестватаиопаковкитенаматериалите,необходимизаВашатафасада
nПолучаватестойносттаимпоценовалиста

 Цветен тон за твоя дом – избран с Baumit Colour Designer:

Цветови каталог

200 от най-красивите цветове на света За интензивни цветови нюанси:



Примери за приложение:

Изо ла ция и про ти во по жар на защи та в едно baumit.com

Баумит СтарТекс (Стъклотекстилна мрежа)
Стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа за армиране на слоеве при големи повърхности. 

Разход: ок.1,1л.м/м2

Баумит УниПраймер (Универсален грунд) 
Готов за преработка универсален предварителен грунд за изравняване на попиващата способност на 
основата и като свързващ мост преди полагане на крайните покрития. 

Разход: ок.0,15кг/м2

Временапрестой:мин.24часа

 Баумит Дюбел 
Освен залепване, необходимо е и дюбелиране на топлоизолационните плочи от минерална вата.

Дюбелиранетосеизвършвас6дюбела/м2,апопериметъра-минимум8дюбела/м2
(споредÖNORM B 6400),напримерБаумитУниверсалендюбелSTRU.

Баумит open Контакт (Лепилна и шпакловъчна маса W), μ = 18
и Баумит ПроКонтакт, μ = 30 
Приготвени в заводски условия, минерални прахообразни смеси за лепене, изравняване, шпакловане 

и интегриране на Баумит СтарТекс (Стъклотекстилна мрежа).

Разход: ок.5,0кг/м2(залепене) ок.7,0кг/м2(заизравняванеишпакловане)
Временапрестой:4-7дни

 Структура
                                                            Разход

 0,5мм 1мм 1,5мм 2мм 3мм
Драсканаструктура   ок.2,5кг/м2 ок.3,5кг/м2 ок.4,2кг/м2

Влаченаструктура    ок.2,8кг/м2 ок.3,9кг/м2

Финамазилка*)  ок.2кг/м2  
Запълващамазилка**) ок.1,4кг/м2  

*) ФинатаУниверсалнамазилкасеполагаеднопластовосамонамалкиплощи.
**) ЗапълващатаУниверсалнамазилка0,5служизапостиганевъзможнонай-гладкаповърхност.
 Мазилкатасеполагавърхудрасканаструктура1,5.
 Приизборанатънкослойникрайнипокритиятрябвадасесъблюдаваотносителнатастойностна
 яркостнацветадабъдеминимум25.

Най- 
голяма 

фракция

Минерална вата 
          ФорматДебелиниРазход

•Плочиснадлъжноразположенивлакна  1000х500 20-200ок.2бр./м2

   λk=0,039W/mK,плътност135кг/м3

•Плочиснапречноразположенивлакна(ламелниплочи)1200х20040-140 ок.4бр./м2

λk=0,043W/mK,плътност90кг/м3

Важно:Вобласттанацокъла(минимум30смнадкотатерен)препоръчвамеупотребатанатоплоизолационнаплоскостXPS.Залепванетовърхубитумни
хидроизолацииисеосъществявасБаумитСупраФикс.

Подходящи финишни мазилки:
n Баумит НанопорТоп 

n Баумит СиликатТоп 

n Баумит СиликонТоп

Оцветяватсев200цвятапо
БаумитColoursofmoreemotion

Зацветниакценти:
БаумитArtLine

Закрепването на цокълния про-
фил се осъществява през около
30 см с дюбели. При неравна
основа трябва да се подложат
дистанционери. Челните съедине-
ниясемонтиратсъссъединителна
част.Допълнителнопрофилътможе
да бъде залепен за основата с
БаумитФиксиращамасазалайсни
(Kantenfix).

Вобласттанананасяненалепилото
(по периметъра и точково), пред-
варително се изтегля с натискане
тънък слой лепило. По периметъра
на плочата се нанася около 5 см
широка ивица, а в средата є се
нанасяттриголемиколкоточовеш-
кадлантопкислепило.Контактната
повърхностналепилотососновата
трябвадабъдемин.40%,адебели-
натаналепилнияслой–около1-2
см.Приламелнитеплочилепилото
сенанасяпоцялатаповърхност.

W-схеманадюбелиране:примерс
6дюбела/м2.Броятнадюбелитев
периметърнатазонанакраищатасе
изчислявасъгласноÖNORM B 6400 
илиспоредвалиднитенормина
преработка.

Топлоизолационните плочи отмине-
рална вата се нареждат цели и
плътноеднадодругаотдолунагоре.
Трябва да се внимава за равнинно
ибезфуговополаганенаизолацион-
натаплоскост. Вчелнитедопирания
между плоскостите не трябва да
попада лепило (опасност от термо-
мостове).

Нанасяне на Баумит open Контакт
или ПроКонтакт като изравните-
ленслой.
Временапрестой:минимум3дни.

Ивицатаотстъклотекстилнамрежа
СтарТекс се подгъва около ъгъла
на разстояние мин. 20 см. След-
ващата ивица я припокрива на
мин.10см.
Като алтернатива, препоръчваме
оформяне на ъглите с Баумит
Профилзаъглисмрежа.

Вобласттанаъглитенапрозорции
врати,предиармиранетонаповърх-
ността, се интегрират диагонални
армировки(минимум20х40см).

Във вътрешната област на ъглите
на прозорци и врати се поставят
допълнителниармиращиивици.

Устойчива срещу кос дъжд прозо-
речна връзка може да се осъще-
ствисБаумитПрофилзапрозорци
стандарт.

БаумитopenКонтактили
ПроКонтактсенанасяощеведнъж
посредствомнеръждаеманазъбена
маламашка(10мм)ипометода
„мокровмокро“внеясеинте-
грираБаумитСтарТекс.Ивиците
мрежасезастъпватнамин.10см.
Време напрестой предипоследва-
щополаганенагрунда:4-7дни.

Крайното покритие се полага с
метална неръждаема маламашка и
сеструктурираспластмасовапер-
дашка.

С Баумит УниПраймер се грундира
посредством валяк равномерно по
цялатаповърхност.
Време на престой: минимум 24
часа.

Конструктивни детайли

Основа: Основата трябва да е почистена от несвързали и/или ронещи се части, да е суха, чиста, без изсолявания и остатъци от кофражни масла.
ПукнатинитевосноватанетрябвадазастрашаватфункциятанаИнтегриранататоплоизолационнасистема.Проверканаосновата–съгласноÖNORM B 6410.
РавнинносттанастенататрябвадабъдесъгласноизискваниятапоБДС.Данямаусловиязакапилярнопокачващасевлага.

baumit.com

ИнтегриранататоплоизолационнасистемаПРОстоплоизолационниплочиотминералнаватаесертифи-
циранасистемазаизолациянавъншнистенизанеограниченивисочининасградите.Върхуплоскостите
отминералнаватасеполагаизравнителенслойишпакловъченслой,свграденавнегостъклотекстилна
мрежа.Финишниятслойсесъстоиотустойчиванаатмосфернивлияния,силнопаропропускливамазилка
насиликатнаилисиликоновабаза.

ИнтегриранататоплоизолационнасистемаПРОотминералнаватаможедасеполагавърхувсичкивидове
основи.Подходящаезастароиновостроителство,заеднофамилниимногофамилникъщи,кактоиза
нежилищностроителство.

Предимства на система ПРО с 
минерална вата:             

nПриложимавърхувсичкиоснови
nБезограничениевъввисочинатанасградата
nНегорима
 nЗвукоизолираща
 nСнай-добритестроително-физичнипараметри
nНай-добра дифузия на водната пара
nУстойчивасрещумеханичнинатоварвания
 nБезтоплиннимостове
nМинералнапълнатоплинназащита

УниПраймер

СиликатТоп

openКонтактилиПроКонтакт
катоизравнителениармировъчен
слойиСтарТекс(стъклотекстилна
мрежа)

openКонтактили
ПроКонтактзалепене

Дюбел

Фасаднатоплоизолационна
плоскостотминералнавата

Профилцокъленсводооткап

Зидария

Топлоизо ла цион на систе ма ПРО
 Най-важното от пръв поглед

Система ПРО с минерална вата


