
Перфектен  
жилищен 
комфорт през 
целия Ви живот!

Баумит open® - 
Климафасада

■	Активно дишащата топлоизолация
■	Спестява енергия и пари
■ За ново и възстановително 
 строителство

baumit.com
Климафасада



Баумит open® - Климафасада:
Интегрирана топлоизолационна система, която е подходяща както за 
ново, така и за възстановително строителство. Всички компоненти 
на системата са изключително паропропускливи и по този начин 
улесняват „дишането“ на стената. Външните стени задържат в себе 
си топлината и резултатът е изключителен комфорт на обитаване.
Системата Баумит open Климафасада е перфектна за термично 
саниране.

Баумит open Фасадна 
плоча  
(λR = 0,04 W/mK, µ ≤ 10)
или 
Баумит open Фасадна 
плоча reflect
(λR = 0,031 W/mK, µ ≤ 10)

Баумит open 
Клебешпахтел W 
(за лепене и шпакловане)

Баумит open 
Стъклотекстилна мрежа

Баумит open Грунд

Баумит open  
Структурна мазилка *)
*) доставя се в 200 цвята 
    по Colours of more emotion

    За цветови акценти:
    Баумит ArtLine

Компоненти на 
системата:

Акцентираме върху комфорта на обитаване!
Вашата къща трябва да осигурява на семейството Ви уют, 
удобство и качество на живот. Основни показатели за ком-
фортния климат в стаите са температурата и относителната 
влажност: Колкото по-висока е температурата на стените, 
толкова по-приятно е обитаването на помещенията. При по-
висока температурата на повърхността на стената е възможно 
температурата на въздуха да бъде по-ниска и въпреки това да 
се чувствате прекрасно.

Предимства:
■ Активно дишаща като най-добрите тухли
■ Парата преминава безпрепятствено през стената
■ Хомогенно построената стена не позволява образуване на  
 конденз
■ Спестява се от разходите за изграждане на дебели стени
■ Спестява се от разходите за отопление
■ Осигурен е оптимален жилищен комфорт
■ Подходяща както за ново строителство, така и за термично  
 саниране

Полагане на системата: 
За да се използват всички предимства на системата, трябва да 
се вложат професионално всички компоненти от нея. Препо-
ръчваме Ви да се обърнете към изпълнители, които са обучени 
да работят с Баумит топлоизолационни системи.

За влажни зидове и стени с изсолявания Баумит Ви предлага 
единствената по рода си Баумит open S Санираща Климафасада, 
със специално създаден open S Саниращ Клебешпахтел.

baumit.com
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9 Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38 
тел.: 02/92 66 911, GSM офис: 0888 843 400 
факс-офис: 02/92 66 918, факс-поръчки: 02/92 66 922 
office@baumit.bg, www.baumit.bg Идеи	с	бъдеще.

Най-важното


