
Баумит 
Външна интегрирана 
топлоизолационна система 

Топло изолационна 
система

Икономичното 
енергоспестяващо 
решение

n Топлоизолация и фасадно оформление
n Без загуби на жилищно пространство
n Без термичните мостове
n Сертифицирана по ETAG 004 с  
    европейско техническо одобрение  
    ETA 03/0022-Baumit

baumit.com

baumit.com

baumit.com

Баумит Външна интегрирана  
топлоизолационна система 

n Здравословен и уютен климат в  

 помещенията

n Силно намалени енергийни разходи

n Подходяща както за ново  

 строителство, така и  

 за саниране на стари сгради

n Приложима върху всички обичайни  

 строителни основи

n Топлоизолация и фасадно  

 оформление в едно

n Без загуба на жилищно пространство

n Без термомостове

n Лесна поддръжка на крайните покрития    

 измиване с вода или пароструйка

n 10 години гаранция

 Баумит България ЕООД, 2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
тел.: 02/92 66 911, факс: 02/92 66 918, office@baumit.bg

10 го
дини

 га
ранция!

Европейските традиции 
във Вашия дом!

n Спестявате до 50%  разходи за отопление

n Изплащате инвестицията си за 3 години

n Живеете в уютно и комфортно   
 жилище без влага и мухъл

                                          Идеи с бъдеще.   

Идеи с бъдеще.
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Баумит Фасадни топлоизолационни 
плочи (λR ≤ 0,037 W/mK)
Баумит Фасадни топлоизолационни 
плочи plus (λR ≤ 0,032 W/mK)

n високи топлоизолационни качества
n контролирана едрина на зърната
n точни размери
n стабилност на формата
n устойчив срещу стареене
n несвиваем
n трудно горим
n плътност 15-18 кг/м3

 Стена

 Баумит Фасадна топлоизолационна плоча

 Баумит Стъклотекстилна мрежа

 Баумит Лепилна и шпакловъчна маса   
 (KlebeSpachtel)

 Баумит Дюбел

 Баумит Профил цокълен с водооткап

 Баумит Универсален грунд

 Крайно покритие – Баумит Структурна мазилка

Бау мит Ле пил на и шпа кло въ чна ма са 
(Клебешпахтел)
n Лепилна и шпакловъчна маса за лепене и  
 шпакловане на Баумит Фасадни  
 топлоизолационни плочи 
n Добра паропропускливост 
n Ниско водопоглъщане
Разход: ок. 4 - 5 кг/м2 (лепене) 
         ок. 3,5 - 4,5 кг/м2 (шпакловане)

Баумит Стъклотекстилна мрежа 
n За армиране на шпакловъчния слой
n Алакалоустойчива
n Намалява риска от образуване на  
 пукнатини
Разход: ок. 1,1 лин. м/м2

Баумит Универсален грунд 
n Изравнява попиващата способност на  
 основата
n Служи за свързващ мост межу основата и  
 последващата Баумит Структурна мазилка
Разход: ок. 0,15 кг/м2

Баумит Нанопор, Силиконова, 
Силикатна, Гранопор мазилки
n Тънкослойни n Изключително здрави
n Водоотблъскващи n 5 структури 
n Дишащи n Сега в 200 цвята,  
n Еластични  без надбавка за цвят
Разход: в зависимост от структурата

Баумит Фасадни топлоизолационни 
плочи/Баумит Фасадни 
топлоизолационни плочи plus 
Формат: 100 х 50 см
Разход: 2 плочи/м2

www.baumit.bg
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Баумит Фасадни 
топлоизолационни плочи

За да живее и диша Вашият дом!

Баумит Външна интегрирана  
топлоизолационна система 

Икономичното решение!

Компоненти на Баумит Външна  
интегрирана топлоизолационна система 

Добрият резултат е сигурен!

Сертифицирана по ETAG 004 с европейско техническо одобрение ETA 03/0022-Baumit


