
Баумит 
Топлоизолационни системи

Идеи с бъдеще.

Перфектната
топло-
изолация
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Баумит 
ИТИС*

За да се радвате на живота
Приятен комфорт и здравословен климат в помещението. Тези две неща превръщат 

Вашата къща в уютен дом. Най-голям принос за това има перфектната топлоизолация. 

Защото само с нея ще можете да постигнете оптималната температура през цялата 

година, да се чувствате защитени и доволни.

„Дрехата”, която Ви стои добре
Както дрехата е важна за един човек, така и за всяка сграда трябва да има подходящата 

система. Дали ще бъде за еднофамилна къща или за висока сграда, топлоизолационната 

система трябва да бъде съобразена с основата, върху която се полага и съществуващите 

строителни разпоредби. Разбира се, всички наши системи са изпитани според 

Европейско техническо ръководство за полагане на интегрирани топлоизолационни 

системи с мазилково крайно покритие (ETAG 004) и надхвърлят по много детайли 

изискванията на обичайните норми и предписания.

Безспорни предимства

* ИТИС - Интегрирани топлоизолационни системи
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12 cm тухла
8 cm разстояние
20 cm тухла

25 cm тухла
10 cm ИТИС

Сигурност във времето
Топлоизолационната система на Баумит обгръща Вашия дом като предпазна обвивка. 

Външните стени са защитени от въздействията на атмосферните влияния. Баумит ИТИС 

свежда до минимум предизвиканите от температурните разлики напрежения и така 

предотвратява образуването на пукнатини.

Минимум разходи за енергия
Ако редуцирате разходите за отопление през студените дни и почти забравите за 

климатиците през лятото, Вие вече сте спестили двойно. Посредством термично 

саниране Вие бихте могли да намалите с повече от 50% разходите си за енергия. 

Ако започвате ново строителство, имате шанса да построите пасивна къща или 

такава с близка до нулевата потребност от енергия. Така средствата, които ще Ви 

бъдат необходими за бъдещата експлоатация, ще бъдат сведени до минимум.

Защита на околната среда
Баумит ИТИС спестява енергия, защитава дома Ви, редуцира разходите за 

строителство, но и активно допринася за опазване на околната среда. Тъй като ще 

имате по-малка нужда от енергия през зимата или лятото, Вие ще редуцирате 

емисиите на въглероден двуокис с повече от 50%. 

Спестяване от средствата за строителство
Спестяването започва още от проекта. Ако сте предвидили зид в комбинация с 

топлоизолационна система и целта Ви е да постигнете разумни топлоизолационни 

показатели, Вие вече сте спестили средства в сравнение с обичайния монолитен 

метод на строеж, а през целия си живот ще плащате ниски сметки за енергия.

Увеличавате полезната площ
При ново строителство с ИТИС ще извоювате повече обитаема площ. Ако сте 

предвидили ИТИС, Вие можете да изградите стената от по-тънки тухли, като  

сложената отвън топлоизолационна система не влиза в площта на стената. При 200 

м2 разгъната площ в помещенията Ви остават 4 м2 повече. Това предимство е особено 

важно за инвеститорите, за които всеки квадратен метър площ е допълнителен 

доход.
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Стена без изолация:
Голямата температурна разлика 
между вън и вътре създава 
напрежение в ограждащата 
конструкция.

Стена с външна топлоизолация:
Външната стена остава незасегната 
както от ниски, така и от високи 
температури на външния въздух.
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темп. на пов. на външнaта стена T°C

некомфортно
топло

все още комфортно

комфортно

некомфортно 
студено

темп. на въздуха в помещението T°C

Колкото по-висока e температурата на

вътрешната повърхност на стената, толкова 

по-ниска може да е температурата на въздуха 

в помещението.

Баумит 
ИТИС

Прохладно лято 
Топлоизолационните системи на Баумит действат като 

отразител на топлината. Те редуцират затоплянето на стената, 

вътрешният въздух остава прохладен и приятен. Подбрани 

светли цветове, предпазване от нагряване отвън и добрата 

изолация на покрива оптимизират въздействието им. Край на 

безсънните нощи, горещите работни дни в прегряти помещения, 

край на хремите посред лято от постоянно работещите 

климатици.

Приятна зима
Единствено топлината, която не отлита, прави климата в 

помещенията приятен. Топлоизолационните системи на Баумит 

обгръщат сградата като топло палто, което задържа топлината 

там, където тя трябва да въздейства. Масивните вътрешни стени 

я съхраняват, не я отдават повече навън, а я излъчват като камина. 

Вие се чувствате уютно навсякъде и то с минимални средства 

за отопление. Доброто уплътнение на прозорците и правилното 

проветрение ще оптимизират климата във Вашето жилище. 

Изравняване на разликите
Разликата между температурата на въздуха и повърхността на 

стената не трябва да бъде повече от 3°С (в диапазона между 

19° и 22°С). Това гарантира приятен климат в помещението и 

предпазва от вредни ефекти. Баумит ИТИС успяват чудесно да 

изравнят тази разлика. 

Температура на стената без топлоизолация Температура на стената, изолирана с Баумит open® 

Климафасада - област на комфорт

Оптимално въздействие 
365 дни в годината

темп. разлика
лято/зима

Отвън Отвътре Отвън Отвътре

темп. разлика
лято/зима
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10 основни причини да изберете Баумит ИТИС 
 Радвате се на приятен климат в помещението, независимо от сезона

 Спестявате енергия през целия си живот

 Спестявате средства при ново строителство 

 Съхранявате ограждащата конструкция от пукнатини и въздействие на околната среда 

 Без топлинни мостове

 Защитавате вътрешните стени от плесени

 Опазвате околната среда като емитирате по-малко CO2 

 Увеличавате стойността на Вашата сграда

 Печелите място чрез по-тънка зидария 

 Притежавате сигурна, изпитана и сертифицирана по ETAG 004 система

Край на вредните плесени
Различните строителни материали провеждат топлината по 

различен начин. Така се получават топлинни мостове и разлики 

в температурите по повърхността на вътрешните стени. Ъглите 

и ръбовете са особено податливи на образуване на конденз. 

Влагата, от своя страна, е основа за образуване на така вредните 

за здравето водорасли и плесени. Топлоизолационните системи 

на Баумит изравняват температурите по повърхността на 

вътрешните стени и премахват опасността от поява на плесени.
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Баумит 
ИТИС

Комфорт по всяко време
Независимо дали изграждате нова сграда или санирате стара, Баумит open® Климафасада е най-

доброто решение за Вас. Всички нейни компоненти са с отлична паропропускливост и разрешават 

„дишане” на стените. Това оптимизира климата в помещенията, Вие чувствате уютна топлина през 

зимата и приятна прохлада през лятото.

Обяснението е просто:
Освен температурата, cъществена роля за уютен климат 

в помещението играе и относителната влажност на 

въздуха. При температура на въздуха между 19° и 22°С 

относителната влажност на въздуха трябва да бъде в 

границите 40 до 60 %.

Поради силната си дишаща способност Баумит open® 

Климафасада осигурява оптимална влажност на въздуха 

между Вашите четири стени.

Вследствие дейностите на едно домакинство за един ден 

трябва да бъдат отведени навън около 10 литра водни 

пари. Баумит open® Климафасада притежава същото 

съпротивление на водни пари както тухлена стена и 

пропуска парите безпрепятствено да преминават навън 

през нея.

Баумит open® Климафасада
Активно дишащата топлоизолация
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Обобщение на всички предимства:
 хомогенно изградена ограждаща конструкция със свойства на най-добрата     

  тухлена стена

 активно дишаща и паропропусклива система

 препятства образуването на конденз

 осигурява перфектен комфорт и климат  

 скъсява времето до въвеждане в експлоатация поради по-бързото съхнене  

 в съчетание с лепилен анкер Баумит СтарТрек изключва появата на термомостове

 15 години гаранция

Минимизиране на разходите за поддръжка:
Баумит open® Климафасада представлява перфектно съзвучие от оптимална технология 

на закрепване, паропропусклива и с отлични топлоизолационни свойства изолация и 

иновативно крайно покритие, базирано на нанотехнологиите. Баумит open® Климафасада 

е Вашата сигурност за десетилетия напред.

Изолация с най-доброто от най-добрите:
Обичайните плочи от експандиран полистирен покриват фасадата с плътна обвивка. При 

Баумит open® Климафасада плочата е произведена с множество отвори на м2, които са 

с диаметър ок. 3 мм. Те обуславят силната паропропускливост на плочата, което улеснява 

преминаването на въздушната влага навън.

Трайна красота за фасадата:
Баумит open® Климафасада е изключително устойчива. С нея Вие ще бъдете сигурни, че 

Вашата сграда ще бъде перфектно защитена, но и ще запази за дълго време своя блясък 

и красота.
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Баумит open® Климафасада
Перфектно изграждане - 
идеално действие

1

2

4

3

5

Баумит 
ИТИС

1. Ограждаща конструкция

2. Баумит open Контакт: с отлична паропропускливост, минерална, на  

 основата на бял цимент лепилна и шпакловъчна смес за лепене и   

 полагане на армирана шпакловка на фасадни топлоизолационни   

 плочи, водоотблъскваща. Баумит open Контакт позволява при

 ново строителство и тухлена стена да се избегне дюбелирането до 10 м  

 височина.

3. Баумит open Терм: паропропускливата фасадна топлоизолационна  

 плоча от експандиран полистирен с отлични топлоизолационни   

 свойства, специално създадена за да работи като едно цяло с   

 тухлената стена (µ* = 10). Баумит open плюс и Баумит open рефлект  

 са с повишени топлоизолационни свойства и осигуряват с 23% повече  

 топлоизолация спрямо балата плоча. Бялата рефлектираща повърхност  

 на Баумит open рефлект позволява полагане при големи температурни  

 амплитуди през деня. 

4. Баумит СтарТекс: алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране  

 на шпакловки при големи повърхности и за поемане на въздействия и  

 напрежения при топлоизолационни системи.

5. Баумит ПремиумПраймер: служи за регулиране на попиваемостта на  

 основата, както и за свързващ мост при последващо полагане на   

 НанопорТоп.

6. Баумит НанопорТоп: незадържащата прах и мръсотия повърхност има  

 самопочистваща функция. 

7. Баумит Принадлежности: перфектен набор от всички необходими Ви  

 профили за фасадна топлоизолационна система. 

6 7

*µ - коефициент на съпротивление срещу дифузия
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Микроскопически гладката 
повърхност на Баумит 
НанопорТоп не позволява 
задържането на 
замърсяващи частици.

ок. 0,2 мм ок. 0,2 мм

Мазилка НанопорТоп

Старо

Обикновена мазилка

Ново

При това увеличение може 
да се види добре, че 
повърхността на обичайните 
мазилки е доста по-груба и 
позволява задържането на 
мръсотия по нея.

За всяко специално изискване - 
правилното решение на система open®

 Система Баумит open® плюс - осигурява 23% повече топлоизолация.

 Система Баумит open® рефлект - благодарение на белия рефлектиращ   

   слой върху сивата open плоча, Ви дава освен 23% повече изолация и   

   допълнителна сигурност на лепенето при големи температурни разлики     

   през деня.

Лепило:   Баумит open Контакт
Топлоизолация:  Баумит open Терм
   Баумит open плюс
   Баумит open рефлект
Закрепване:   Баумит СтарТрек
Шпакловка:   Баумит open Контакт
Армиране:   Баумит СтарТекс
Грундиране:   Баумит ПремиумПраймер
Крайно покриитие:  Баумит НанопорТоп

Нанотехнология за Вашата фасада
Финишната мазилка Баумит НанопорТоп защитава фасадата на Вашата сграда 

от замърсяване. Повърхността є е микроскопически гладка, така че мръсотията 

не може да се задържи по нея. Благодарение на специалната си рецептура, 

мазилката се самопочиства със силите на природата, върху нея трудно се 

задържат капките дъжд, тя изсъхва изключително бързо и не създава условия 

за образуване на плесени и гъбички. Фасадата остава дълго време чиста и 

красива.
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Баумит система Стар
Сигурност и опит

Баумит 
ИТИС

Инвестиция в бъдещето
Залагате на сигурност и безгрижно бъдеще. Освен че ще спестявате чрез редуциране на средствата 

за отопление, Вие ще инвестирате и за поколенията. Баумит система Стар обобщава опита на 

Баумит като пионер в топлоизолирането.

Хармоничното съчетание на комфорта на обитаване и осъзнатата необходимост от редуциране на 

разходите за енергия водят до повишаване на качеството на живот в дома, офиса или 

производственото хале. Все едно е дали се отнася за ново или възстановително строителство - 

Баумит система Стар осъществява чрез своята сигурност връзка между традицията и иновацията.

Еластична, гъвкава, устойчива
Баумит СтарКонтакт е високообогатена лепилна и шпакловъчна смес, чиито свойства значително 

надхвърлят нормативните изисквания. Това гарантира дълготрайна връзка между ограждащата 

конструкция и фасадната топлоизолация независимо от температурните колебания, скоростта на 

вятъра или други влияния на околната среда. Като армиран слой продуктът е незаменим сред 

специалистите - той е едновременно здрав и еластичен и по този начин поема трайно напреженията. 

Баумит СтарКонтакт позволява при ново строителство и тухлена стена да се избегне дюбелирането 

до 10 м височина.

Водата и мръсотията нямат шанс
Баумит СиликонТоп се отличава със своята висока еластичност и водоотблъскваща способност. 

Мазилката е с доста ниска склонност към замърсяване.

Свободен избор на топлоизолационен материал
Баумит система Стар може да се изпълни с всякакви топлоизолацонни материали (експандиран 

полистирен, минерална вата и др.).
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Убедителни аргументи
 забележителна еластичност и устойчивост

 особено устойчива на атмосферни влияния

 лесно полагане

 гарантирана сигурност за поколения напред

 30 годишен опит

 15 години гаранция

Балансирана система 
1. Ограждаща конструкция

2. Баумит СтарКонтакт: високообогатена, осъществяваща изключително   

 сцепление лепилна и шпакловъчна смес.

3. Баумит СтарТерм: сиви топлоизолационни плочи от експандиран полистирен  

 с подобрени изолационни свойства.

4.  Баумит СтарКонтакт и Баумит СтарТекс: еластична, високообогатена армирана 

шпакловка с интегрирана в нея алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, която 

осигурява устойчивост на фасадата срещу пукнатини и удар.

5. Баумит ПремиумПраймер: изравнител на попиващата способност на основата и  

 свързващ мост преди полагане на Баумит СиликонТоп.

6.  Баумит СиликонТоп: еластична, хидрофобна, дълготрайна и с ниска склонност 

към замърсяване мазилка.

7.  Баумит Принадлежности: перфектен набор от всички необходими Ви профили 

за фасадна топлоизолационна система - от цокълния профил, през профилите за 

ъгли до правилния дюбел. Лепило:  Баумит СтарКонтакт
Топлоизолация: Баумит СтарТерм или    
  минерална вата
Шпакловка:  Баумит СтарКонтакт
Грундиране:  Баумит ПремиумПраймер
Крайно покритие: Баумит СиликонТопК
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Баумит система Про
Добра и изгодна

Особено изгодна
Баумит система Про обединява доказаните през годините отлични топлоизолационни свойства с 

добро съотношение на цена и качество. Разработена специално за обекти, Баумит Про е изпитана 

и надеждна система, еднакво приложима в новото и възстановителното строителство. С Баумит 

Про имате оптималното съотношение между термозащита и вложени за това средства.

Системата на професионалистите
Баумит Про е за всички, които изграждат многофамилни жилищни сгради и държат на 

топлоизолиране в система. За професионалния избор освен изгодната цена допринасят още и 

лесното полагане както на лепилната и шпакловъчна смес ПроКонтакт, така и на крайното покритие 

ГранопорТоп. 

Спестявате двойно
Благодарение на бързото полагане спестявате двойно: плащате за по-малко време на работа. 

Баумит система Про е за тези, които освен на функционалност и естетика държат изключително 

много и на вложените средства.  

Брилянтно и просто
Баумит ГранопорТоп предлага двойна сигурност при преработката: не е капризна при нанасяне, 

а цветовете є стоят брилянтно върху фасадата. Тази мазилка се оцветява в неограничен брой 

цветове, с нея е възможно да се покриват огромни площи, тя е незаменима там, където е необходимо 

да се постигне цялостно хармонично и равно излъчване на фасадата.

Баумит 
ИТИС
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Предимства на системата
 превъзходно съотношение между цена и качество

 бързо и лесно полагане 

 многообразна цветна палитра

 10 години гаранция

Балансирана система
1. Ограждаща конструкция

2. Баумит ПроКонтакт: изпитано лепило за минерална вата и EPS.

3. Баумит ПроТерм: устойчиви, несвиваеми топлоизолационни плочи от EPS.  

4. Баумит ПроКонтакт и Баумит СтарТекс: армиран слой за устойчива   

 топлоизолационна система.

5. Баумит УниПраймер: като свързващ мост при последващо полагане на Баумит  

 ГранопорТоп.

6. Баумит ГранопорТоп: лесна за полагане, професионална мазилка, на база   

 изкуствени смоли, подходяща и за интензивни цветове.

7. Баумит Принадлежности: перфектен набор от всички необходими Ви профили  

 за фасадна топлоизолационна система - от цокълния профил, през профилите за  

 ъгли до правилния дюбел. 

Лепило:  Баумит ПроКонтакт
Топлоизолация: Баумит ПроТерм или    
  минерална вата
Шпакловка:  Баумит ПроКонтакт
Армиране:  Баумит СтарТекс
Грундиране:  Баумит УниПраймер
Крайно покритие: Баумит ГранопорТоп
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Цвят и структура 
За оптическо въздействие

Баумит 
ИТИС

Баумит НанопорТоп 
 иновативна рецептура, базирана на     

  нанотехнологиите 

 активно дишаща

 особено гладка повърхност

 самопочистваща се със силите на природата

 устойчива на пукнатини и драскотини

 трайна защита от студ и влага

 без мухъл и плесени

 спестява бъдещи разходи за поддръжка

 висока степен на паропропускливост

 за всяка система, за всяка основа

Баумит СиликонТоп 
 на база силиконови смоли 

 паропропусклива

 устойчива на атмосферни влияния

 водоотблъскваща

 мие се добре

 минимална склонност към замърсяване

 антистатична, прахоотблъскваща

 цветове, искрящи по фасадата

 като крайно покритие при системи Стар и Про 

 върху бетон, саниращи и стари        

  мазилки и за паметници на културата

Баумит СиликатТоп 
 екологичен продукт

 създава надеждна химическа връзка 

  с основата

 съхне отвътре навън без напрежения

 не образува повърхностен филм

 устойчива на атмосферни влияния

 водоотблъскваща

 с висока степен на паропропускливост

 подходяща за всички топлоизолационни системи

 отлична за саниране на паметници на културата

 върху бетон, стари и нови минерални мазилки и  

  шпакловки

К1,5/К2/К3

К1,5/К2/К3/R2/R3

К1,5/К2/К3/R2/R3
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Мазилкови структури и разходи
драскана К1,5,

ок. 2,5 кг/м2
драскана К2,
ок. 3,5 кг/м2

драскана К3,
ок. 4,2 кг/м2

влачена R2,
ок. 2,8 кг/м2

влачена R3,
ок. 3,9 кг/м2

фина,
ок. 2,0 кг/м2

запълваща,
ок. 1,4 кг/м2

Перфектното допълнение
СтайлТоп мазилки и бои се отличават върху всяка фасада с интензивните си, спиращи дъха акценти. С тези мазилки сградата е 

впечатляваща и е винаги в крак с времето.

Баумит СтайлТоп 
 мазилка в интензивни тонове

 с устойчиви пигменти и висококачествени свързващи вещества

 за полагане върху ИТИС (тъмните цветове се използват върху фасадите като акценти - 

  попитайте Вашия Баумит консултант)

 за акцентиране на архитектурни елементи и части от сградата

Повече от обикновени стени
Баумит предлага пълна гама от пастообразни крайни покрития. Тези мазилки се различават една от друга по свойствата и от там 

по своята функционалност. Две са качествата, които притежават всички Баумит мазилки - те са едновременно надеждна защита 

на фасадата и визитната картичка на Вашата сграда, по отношение на цвета и дизайна.

Естетика и индивидуалност
Можете да избирате Вашите любими цветове от нашия каталог Life, който Ви предлага 888 цвята! Комбинацията и оформлението 

на тези цветове, в съчетание с правилно подбраните структури на мазилките, допринасят за индивидуалния неповторим облик на 

Вашата сграда.

Защита и щит
От съществено значение за фасадата е нейната защитеност. Различните мазилки постигат различна защита. Мазилките биват от 

хидрофобни до хидрофилни и от минерални до такива на дисперсна основа. В резултат на това се получава скала, започваща от 

активно-дишащи до самопочистващи се или от особено лесни за полагане до даващи възможност за интензивно оцветяване 

мазилки. Каква мазилка ще бъде избрана зависи от желанията и нуждите на инвеститора. Защитата на Вашата фасада, обаче, ще 

бъде осигурена от всяка една, избрана от Вас Баумит мазилка.

Дълготрайност и запазване на стойността 
Влагането на висококачествени свързващи вещества и пигменти превръща фасадата Ви в преживяване за очите. Вие притежавате 

фасада, която дълги години не ще се нуждае от ремонт. А с Баумит НанопорТоп този срок се удължава двойно.

Баумит ГранопорТоп 
 еластична, на база изкуствени смоли

 водоотблъскваща, мие се лесно

 устойчива на атмосферни влияния

 устойчива на механични въздействия

 позволява брилянтно оцветяване

 лесна за преработка

 паропропусклива

 като крайно покритие в системи Про 

 за фасади и вътрешни стени

 върху бетон и органично свързани шпакловки и  

  мазилки
К1,5/К2/К3/R2/R3

К1,5/К2/К3
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Цветове - толкова разнообразни като самия живот

С новите 888 цвята на каталога Баумит Life за творчеството не съществуват граници. Искате фасадата да 

бъде игрива и многоцветна или спокойна и по-скоро въздържана? Всичко е възможно! Архитектурните 

особености могат да бъдат подчертавани и да постигнат по-добро оптическо въздействие, да бъдат 

създавани в хармония и степенувани. Баумит разработи и малък каталог Taste of Life с 88 цвята и 20 

възможности за комбинирането им. В Taste of Life всеки може лесно да открие своя стил и след това 

да доразвие представите си за цвят с помощта на основния каталог Life. Taste of Life е безценен за 

специалиста при консултиране на частните клиенти. 
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Taste of

Баумит 
ИТИС

БЯЛО 0018 0186

0217 0346

0566

БЯЛО 0019 0188

0219 0348

0032 0202

0294

0393

0034 0204

0296

0395

0036 0206

0297

0397

0038

0208 0298

0399

0182

0214 0342

0562

0184

0216 0344

0564

0707

0568

0709

0602

0772

0604

0774

0607 0609 0703

0705 0837 0839 0874 08760776

0877

0778

0879

0833

0923

0835

0926 11170927 1034 1036 1038 1039 11130924 1115

Баумит Taste of Life: най-доброто от най-добрите!

Taste of Life: най-красивите 88 цвята, които се комбинират най-добре, ръководство и безценна помощ за безпогрешно цветово решение,

подкрепено от 20 цветови съчетания.

1119 1132 1134 07221136 09921138 11220452         0482          0522          0622          0682
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M302 M306 M307 M308 M309 M319 M321 M326 M329 M334
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M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309 M310

Мозаични мазилки

Баумит мозайки - силата на комбинациите

 здрави 

 устойчиви на миене

 водоотблъскващи 

 устойчиви на изтриване 

За всеки - подходящият Баумит цветен каталог

Цветовите каталози на Баумит обединяват най-красивите нюанси. 

Можете да сравнявате директно цветовете върху фасадата или върху 

проектите. Три цветови каталога са в услуга на клиентите.  

Професионалистите разполагат с Big Life или Easy Life, а за 

консултиране на крайните клиенти на разположение е малкият каталог 

Taste of Life.

Баумит 
ИТИС

M311 M312

M313 M314 M315 M316 M317 M318 M319 M320 M321 M322 M323 M324

M325 M326 M327 M328 M329 M330 M331 M332 M333 M334 M335 M336

Taste of



19

К
р

ай
н

и
  п

о
кр

и
ти

я

Принадлежности и аксесоари

Баумит Профил водооткапващ

Пластмасов ъглов профил с 

водооткапваща функция с интегрирана 

алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 

за оформяне на детайли по фасадата. 

Широчина на мрежата 2 x 12,5 см, 

дължина 2 л.м.

Баумит Профил за ъгли с мрежа - 
пластмасов

Пластмасов профил с интегрирана 

алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 

за армиране на ъгли. 

Размер на мрежата 10 х 15 см, 

дължина на профила 2,5 л.м.

Бау мит Про фил рол-ек

Стабилен ъглов профил на ролка за 

оформяне на ъгли под и над 90°. 

Ролка 25 л.м.

Баумит Профил за прозорци 
Стандарт

Бял самозалепващ се пластмасов 

профил с уплътнителна лента и 

стъклотекстилна мрежа за уплътняване 

на фугите срещу кос дъжд при дограмата 

и топлоизолационната система, при 

дебелини на изолацията до 10 см и 

прозорци до 2 м2. 

Широчина на мрежата 25 см, 

дължина на профила 1,4 л.м и 2,4 л.м.

Бау мит Про фил цок ълен с 
во до от кап

Алуминиев профил с водооткап за 

завършване на топлоизолационната 

система в областта на цокъла. 

Дължина на профила 2,5 л.м.

Баумит Профил за 
деформационни фуги V-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна 

мрежа за вътрешни ъгли, за уплътняване 

на разширителни фуги на сградата. 

Размер на мрежата 2 х 10 см, 

дължина на профила 2,5 л.м.

Баумит Профил за 
деформационни фуги Е-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна 

мрежа за уплътняване на разширителни 

фуги при големи фасадни повърхности. 

Размер на мрежата 2 х 10 см, 

дължина на профила 2,5 л.м.

Баумит Уплътнителна лента за 
фуги

Самозалепваща, саморазширяваща се 

уплътнителна лента от мек полистирол 

с импрегнирани странични повърхности, 

устойчива на силен дъжд и атмосферни 

влияния. 

За широчина на фугата 2 - 6 мм, 

дължина 18 м.

За широчина на фугата 5 - 12 мм, 

дължина 9 м.

Баумит Рондела монтажна от 
полипропилен

Монтажна рондела от полипропилен 

(вътрешната страна има клетъчна 

структура, а външната е перфорирана) 

за монтиране на леки строителни части 

по фасадата - шини, ролетни щори, 

термостати и др.

Диаметър 90 мм, дебелина 10 мм, 

диаметър полезна площ 70 мм.
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Баумит СтарТрек
Лепилен анкер

Баумит 
ИТИС

6 необорими предимства
1. Спестявате време. 

С иновацията на Баумит полагате много бързо топлоизола-

ционната система.

2. Сигурност. 

С Баумит СтарТрек знаете точно къде анкерирате топлоизола-

ционната плоча в основата.

3. Никакви термомостове. 

Топлоизолационната система остава цяла без пробивания през 

нея.

4. Дюбелите не се отбелязват по фасадата. 

След завършване на топлоизолацията, дори и при лошо време, 

няма опасност от отбелязване на дюбелите по фасадата, тъй 

като закрепването е направено под топлоизолационната плоча.

5. Спестява средства. 

При дебелини на топлоизолацията над 10 см е още по-изгодно, 

тъй като Баумит СтарТрек не променя дължината си при 

увеличаване на дебелината на плочата.

6. Един СтарТрек за всички. 

Баумит СтарТрек не зависи от дебелината на плочата и е 

универсален, излишните бройки просто прилагате на следващия 

обект.

Техника на бъдещето - без топлинни 
мостове, цялостна топлозащита
Технологията, която за пътническите превози, самолетите или 

други области на техниката е вече рутина, сега навлиза и в 

строителството. Лепене вместо дюбелиране. В съвременния 

живот се смята, че техниката на лепене е многократно по-сигурна 

от техниката на завинтване и занитване. При термичното саниране 

е много важно да се осъществи сигурна връзка със старата 

мазилка или ограждащата конструкция. Баумит СтарТрек 

гарантира тази връзка, осъществявайки изолация без топлинни 

мостове.

Навсякъде приложим
За тухли или бетон, газобетон или ново строителство - лепилният 

анкер СтарТрек е Вашето решение. Той заменя обичайното 

дюбелиране при системи с плочи от EPS.  

Стари топлоизолационни системи могат да бъдат удвоени 

посредством СтарТрек дуплекс. Нашият опит показва, че ИТИС 

с дебелина на плочата от 40 см биват успешно анкерирани за 

фасадата посредством Баумит СтарТрек.

Спестявате двойно
Колкото е по-дебела топлоизолацията, толкова по-скъпо и 

несигурно се оказва дюбелирането. Баумит СтарТрек позволява, 

веднага след полагане в носещата основа, надеждно закрепване 

на топлоизолационната плоча, независимо от нейната дебелина. 

Спестявате едновременно време (което е пари) и средства за 

по-дълги дюбели.

Перфектно въздействие
Обичайното дюбелиране предизвиква малки топлинни мостове 

навсякъде по фасадата. Това често води и до отбелязване на 

местата на дюбелите върху крайното покритие. С Баумит СтарТрек 

се работи бързо, чисто и без топлинни мостове, постига се 

цялостна топлозащита и се спестяват време и пари.
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Баумит СтарТрек оранжев 

Стена
Стара ИТИС

Баумит СтарТрек дуплекс
Баумит open Контакт
Баумит open рефлект
Баумит СтарТекс интегрирана
в Баумит open Контакт

Баумит УниПраймер

Баумит НанопорТоп

Носеща зидария
Стара мазилка (макс. 40 мм деб.)

Баумит СтарТрек оранжев
Баумит open Контакт
Баумит open рефлект

Баумит СтарТекс интегрирана
в Баумит open Контакт

Баумит УниПраймер

Баумит НанопорТоп

Бетон

Баумит СтарТрек син
Баумит open Контакт
Баумит open рефлект

Баумит СтарТекс интегрирана
в Баумит open Контакт
Баумит УниПраймер

Баумит НанопорТоп

Носеща стена
Стара мазилка (макс. 40 мм деб.)

Баумит СтарТрек червен
Баумит open Контакт
Баумит open рефлект
Баумит СтарТекс интегрирана
в Баумит open Контакт
Баумит УниПраймер

Баумит НанопорТоп

Носеща стена

Стара мазилка (макс. 90 мм деб.)

Баумит СтарТрек зелен
Баумит open Контакт

Баумит open рефлект

Баумит СтарТекс интегрирана
в Баумит open Контакт
Баумит УниПраймер

Баумит НанопорТоп

Баумит СтарТрек дуплекс

Баумит СтарТрек син

Баумит СтарТрек червен

Баумит СтарТрек зелен

Специално за кухи тухли, газобетон и 

критични основи. Налични стари мазилки 

до макс. 40 мм могат да бъдат 

премоствани. Монтаж: чрез накрайник Bit 

Torx T30. 

Дълбочина на анкериране в носещата 

основа: ≥ 40 мм/65 мм в газобетон.

Специално за закрепване на нова 

топлоизолационна система върху 

съществуваща стара с дебелина 

макс. 90 мм. 

Дълбочина на анкериране в носещата 

основа: ≥ 40 мм.

За закрепване върху неизмазани 

бетонови основи, сертифицирано с 

европейско техническо одобрение (по 

ETAG 004), като елемент от ИТИС система 

на Баумит (ЕТА 09/0073 и ЕТА 09/0256). 

Дълбочина на анкериране в носещата 

основа: ≥ 40 мм.

За закрепване при наличие на стари 

мазилки с макс. 40 мм дебелина, 

сертифицирано с европейско техническо 

одобрение (по ETAG 004), като елемент 

от ИТИС на Баумит (ЕТА 09/0073 и ЕТА 

09/0256). 

Дълбочина на анкериране в носещата 

основа: ≥ 40 мм.

За закрепване при наличие на стари 

мазилки или други покрития с макс. 90 мм 

дебелина, сертифицирано с европейско 

техническо одобрение (по ETAG 004), като 

елемент от ИТИС на Баумит (ЕТА 09/0073 

и ЕТА 09/0256). 

Дълбочина на анкериране в носещата 

основа: ≥ 40 мм.



22

Баумит 
ИТИС

Последователност на полагане

1. Под го тов ка на ос но ва та
Ед но от пре ди м ства та при изпъл не ние на ТИ-система е, че мо же 

да бъ де изпъл не на вър ху раз лич ни ви до ве ос но ви: зи да рия от 

тух ли, га зо бе тон, бе то но ви блок  че та; лят бе тон, сгло бя е ми 

стомано бе тон ни еле мен ти (па не ли); ми не рал на ма зил ка; 

ор ганични бои и ма зил ки.

1.1. Про вер ка на ос но ва та
Ос но ва та тряб ва да бъ де дос татъч но под рав не на. Ста ри, 

из ветрели ма зил ки или под пух на ли мес та се отстра ня ват и се 

изкъ рпват. Фа са да та след ва да се обезп ра ши и по чис ти, ка то 

за цел та е доб ре да се из мие с во да под на ля га не. При но во 

стро и те л ство е въз мож но сис те ма та да се ле пи ди рект но вър ху 

не пок ри та с ма зил ка зи да рия. Пре ди за поч ва не то на мон та жа 

на външна та ТИ-система би тряб ва ло всич ки мокри про це си във 

вът решност та на сгра да та да са прик лю чи ли, да е изпълнена 

покривната конструкция (хидроизолационните работи) и да са 

мон ти ра ни дог ра ми те на вра ти и про зор ци. Об щоп ри е ти те 

правила за про вер ка на ос но ва та от нос но нейната при год ност 

за по ла га не на ТИ-сис те ма са след ни те: (1) изтриваемост – с 

го ла ръ ка или чер на кър па се про ве ря ва да ли се от де ля прах и 

да ли има опас ни из со ля ва ния по повъ рхно ст та; (2) над ра ск ва не 

– с твърд и остър пред мет се про ве ря ва здравината и 

но симоспособ но ст та; (3) об мок ря не – с чет ка или спрей се 

напръсква за про вер ка на во до по пи ва е мо ст та и влажност та на 

ос но ва та; (4) рав нин ност – про вер ка с мас тар, не рав нос ти 

по-голе ми от 5 mm след ва да се изкър пят с ва ро циментова 

ма зил ка. Те зи про вер ки се извъ ршват по възможност на по ве че 

про из вол но изб ра ни мес та вър ху ос новата!

1.2. Ме роп ри я тия, свър за ни с ос но ва та
За по-го ля ма ефек тив ност на ТИ-сис те ма ед но от най-важ ни те 

изиск ва ния е тя да бъ де хва на та здра во за съ щест ву ва ща та 

ос но ва. За да се га ран ти ра на де жд но то за лепване, е не об хо дима 

пред ва ри тел на подготовка. В за висимост от ос но ва та в таб ли чен 

вид са предс та ве ни не об хо ди ми те подготви тел ни ме роп ри я тия.

Ме роп ри я тия при зидарии

Ме роп ри я тия при основа от бетон

Ме роп ри я тия при основи от минерално свързани или 
органични бои и мазилки

За ефек тив но ст та на ед на топ ло и зо ла ция е от съ ще ст ве но значение не са мо ка че ст во то на ма те ри а ли те, а и стриктното спазване 

на технологията при ней но то изпъл не ние. Тогава крайни ят ре зул тат ще от го ва ря на за ло же ни те про е кт ни па раметри и ще оп рав дае 

вло же ни те ин вес ти ции. По вре ме на по ла га не и свързва не на сис те ма та тем пе ра ту рите на въз ду ха и ос но ва та не тряб ва да падат 

под +5°С, а мак си мал на та температура съответно да не е над +30°С. За да се по лу чи га ранция за сис те ма та, след ва да се ползват 

са мо про дук ти те на Ба у мит. По вре ме на изпъл не ни е то фа са да та след ва да е за щи те на от въз дей стви е то на си лен вятър, пря ко 

слън че во греене и дъжд. Пре поръч ва се за цел та от външна та стра на на ске ле то да се по ло жи пред паз на фа сад на мре жа.

Основа
Мероприятие

вид състояние
Зидария от:

тухли

бетонови 
блокчета

газобетон

бетонови 
блокчета с 
покритие 

запрашеност из ми та не, обезп ра ша ва не 
остатъци от разтвор из чук ва не и отстра ня ва не
неравности, 
нарушени места

из рав ня ва не с разт вор в от делен 
ра бо тен такт (да се спазва техноло-
гично време за съхнене)

висока влажност ос та вя се да изсъх не 
изсолявания на су хо се из че тк ват и изми тат
ронлива основа, без 
носимоспособност

отстра ня ва се и се за ме ня с дру га – 
на но во се зи да (да се спаз ва техн. 
вре ме на съх не не)

замърсено, 
омазнено

ми е не с вод на струя под на ляга не 
с подходящи препарати

Основа
Мероприятие

вид състояние
Стени от:

лят бетон

сглобяеми 
стомано-
бетонни 
елементи

стомано-
бетонни 
елементи с 
покритие

запрашеност из ми та не, обезп ра ша ва не 
циментови отлагания шлайфане, обезпрашаване
остатъци от кофражни 
масла и други емулсии

миене с водоструйка и почиств. 
препарати и се оставя да изсъхне

неравности, 
нарушени места

изравняване с разтвор в 
отделен работен такт 

изсолявания на су хо се из че тк ват и изми тат
ронлива основа, 
без нужната 
носимоспособност

отстранява се и се заменя с друга 
– наново се изгражда

остатъци от разтвор изчукване и отстраняване
висока влажност оставя се да изсъхне
замърсено, 
омазнено

миене с водоструйка и почистващи 
препарати и се оставя да изсъхне

Основа
Мероприятие

вид състояние
Бои на  
минерална 
и варова 
основа

запрашени, кредиращи измитане, обезпрашаване
замърсени, омазнени ми е не с во до ст руй ка и по чи ст ващи 

пре па ра ти и се ос та вя да изсъхне
на люспи отстра ня ва не, обезп ра ша ва не,  

по чи ст ва не с чис та во да под   
на ля га не, ос та вя се да изсъх не

Минерални 
мазилки като 
крайно  
покритие

запрашени измитане, обезпрашаване
неравности, 
нарушени места

из рав ня ва не с разт вор в от де-
лен ра бо тен такт (да се спаз ва 
технологично вре  ме на съх не не)

изсолявания на су хо се из че тк ват и изми тат
ронлива основа отстра ня ва се, из ми та не,  

обезп ра ша ва не 
остатъци от разтвор из чук ва не и отстра ня ва не
висока влажност ос та вя се да изсъх не

Минерални  
хастарни 
мазилки

замърсено, омазнено ми е не с во до ст руй ка и 
по чистващи пре па ра ти и се ос та вя 
да изсъх не

запрашени из ми та не, обезп ра ша ва не
рон ли ва ос но ва, 
не рав  нос ти, 
на ру ше ни мес та

отстра ня ва се, из ми та не, 
обезпрашаване, из рав ня ва не с 
разт вор в от де лен ра бо тен такт 
(да се спаз ва технологичното вре-
ме на съх не не)

изсолявания на су хо се из че тк ват и из ми тат
висока влажност ос та вя се да изсъх не

Дисперсни 
бои, мазилки 
на база 
органични 
смоли

без нужната  
носимо способност

да се отстра нят ме ха нич но или    
чрез химически пре па ра ти, из ми-
ват се с чис та во да и се ос та вят 
да изсъх нат

с добра  
носимоспособност

из ми ват се с чис та во да, ос та вят 
се да изсъх нат, из по лз ва се 
ле пи ло на ор га нич на ос но ва
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2. Под веж да не на ни ва

Из пъл не ние то на мон таж ни те ра бо ти за поч ва с под веж да не 

на ко ти те и фик си ра не на го рен ръб цок ъл. За улес не ние към 

си стема та е раз ра бо тен спе циа лен цок ълен про фил, кой то слу жи 

от ед на стра на за хо ри зон ти ра не на фа садната по вър хни на и от 

дру га да ва на деж ден за вър шек на ця ла та си стема с кап ко от де-

ля щия еле мент. Про филът е раз ра бо тен в ши ро чи ни, от го ва ря щи 

на де бе ли ни те на топлоизо ла цион ни те пло ско сти. Той се мон ти ра 

с по мощ та на дю бе ли (прибл. 3 бр./лин. м).

3. Бър ка не на Лепилно-шпакловъчната 
смес (open Контакт, СтарКонтакт, 
ПроКонтакт)

Към направната вода се поръсва съдържанието на 25 кг торба и 

се разбъ рква с елект ри чес ка бър кал ка. Из чак ва се да прес тои 

око ло 5 - 10 мин., след ко е то се прибъ рква от ново. Полз ва не то 

на та ка по лу че на та смес е в рам ки те на око ло 1,5 ча са. От во ре-

но то вре ме и вре ме то за ра бо та с мате ри а ла са сил но за ви си ми 

от тем пе ра тур но-влаж но ст ни те ус ло вия по време на ра бо та та. 

Вре ме на та, които се по соч ват по принцип за ед но ле пи ло са 

за стан дарт ни ус ло вия + 20°С и 65 % от носител на влаж ност на 

въз ду ха. При по-ви со ки тем пе ра ту ри и по-нис ка влаж ност те зи 

вре ме на ряз ко на ма ля ват, т. е. тряб ва да се ра бо ти по-бър зо с 

ма те ри а ла или да се разбъ рква в по-мал ки ко ли че ст ва. Раз ходът 

за ле пе не е око ло 5 kg/m2.

Лепене на топлоизолационни плочи

Осо бе но важ но е в об ла ст та на 
ъг лите лис то ве те да се кръс тос ват, 
ка то по то зи на чин се га ран ти ра 
ус той чи во ст та на захва ща не в те зи 
зо ни.

Ли ни ите на под реж да не (фуги те) 
между плос кос ти те не тряб ва да 
са продъжения на очер та ни я та на 
от вори те по фа са да та.

4.1.
4.2.

4.3. 4.4.

4. Ле пе не на топ ло и зо ла ци он ни те плочи

Ле пе не то се извъ ршва от до лу на го ре (от ни во го рен ръб цокъл), 

хо ри зон тал но по дъл жи на та на фа са да та. Ре де не то се извъ ршва 

с раз ми на ва не на фу ги те на 1/2. Меж ду плос кос ти те не тряб ва 

да ос та ват от во ре ни фу ги. В про ти вен слу чай има въз мож ност за 

об ра зу ва не на топ лин ни мос то ве. Ако все пак та ки ва праз ни ни 

се по лу чат, то те се запъл ват с иви ци от съ щия ма те ри ал, а не 

с ле пи лен разт вор. На об рат на та стра на на лис та, по контура, 

се на на ся иви ца от ле пи ло то и се до ба вят три топ ки в сре да та. 

В еди ния край на иви ца та ле пи ло се ос та вя про цеп, та ка че при 

при тис ка не на плос ко ст та към сте на та въз духът да из ле зе и да 

се по лу чи доб ро ни ве ли ра не и за леп ва не. Ле пил на та по върхност 

тряб ва да е око ло 40 % от ця ла та площ. Ко га то осно ва та е равна, 

плос кос ти те мо гат да се на ма жат из ця ло с ле пи ло, на несе но с 

гре бен 10 mm и то га ва раз ходът на лепи ло е по-нисък.

Изискванията към топлоизолационните плоскости от експандиран 

полистирен, подходящи за фасадни топлоизолационни системи 

са описани в ЕTAG 004 (Европейско ръководство за изпълнение 

на интегрирани топлоизолационни системи с крайно покритие 

тънкослойна мазилка). Освен топлоизолационните качества, 

плочите трябва да притежават определени механични 

характеристики, степени на паропропускливост, водопопиваемост, 

пожароустойчивост и др.

Хоризонтиране на Цокълен профил Захващане на Цокълен профил 

2.1. 2.2.

3.

Забъркване на СтарКонтакт
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Баумит 
ИТИС

Последователност на полагане

5. Дю бе ли ра не на 
топ ло и зо ла ци он ни те плочи

Минимум 24 ча са след ка то са за ле пе ни плос кос ти те, се извършва 

та ка на ре че но то ме ха нич но зак реп ва не или дю белиране. 

Дю белира не то се извъ ршва съг лас но раз ра бо те ни схе ми, в 

за виси мост от не об хо ди мия брой дю бе ли на квад ратен метър. 

Най-чес то се при ла гат 6 бр./m2. 

Вграждане на СтарТекс

7.2.

6. Офор мя не на ъг ли, фу ги и 
допъл ни тел но ар ми ра не

Пре ди да се по ло жи шпак лов ка та по ця ла та фа са да, се 

из вършват под гот ви тел ни ме роп ри я тия, ко и то ще пре доп ределят 

завършения об лик на фа са да та. То ва включ ва за ла га нето на 

външни и вътрешни ъг ли, завъ ршва щи про фи ли, об ра ботка на 

де формационни фу ги и дру ги. За ла гат се диагонални ар мирания 

по про зор ци и над вра ти с цел предотвратяване появата на 

пукнатини от тангенциални напрежения.

Набиване на фасадни дюбели 

Схема на T-дюбелиране при фасадни плоскости от експандиран полистирен 

5.2.

Замазване на фасадни дюбели 

5.3.

5.1.

Нанасяне на СтарКонтакт

Диагонално армиране при ъгли

6.1.

Завършващи профили към врати и 
прозорци

6.2.

7.1.

Монтаж на ъглови профили с 
интегрирана стъклотекстилна мрежа

6.3.

7. По ла га не на ар ми ра на шпак лов ка

Мин. 24 часа след това се изпъл ня ва шпак лов ка та по ця лата 

по вър хност. За постигане на подходяща консистенция за 

шпакловка направната вода е малко повече и е указана на 

торбата. Шпак ловъчната смес се на на ся на гре бен 10 mm. След 

това мрежата се притиска, та ка че смест а да из бие през нея.

Застъпване то на иви ци те мре жа трябва да бъде около 10 cm. 

При заглаждане (но не прекомерно) на шпакловката, ако е 

необходимо, се добавя още материал. При готов армиран слой 

мрежата не трябва да се вижда. Та ка подгот ве на та армирана 

шпакловка се ос та вя да изсъх не мин. 3 дни при шпакловане 

с open Контакт и мин. 7 дни за СтарКонтакт и ПроКонтакт, в 

зависимост от атмосферните условия. В про ти вен слу чай има 

опас ност, при на на ся не на крайното покритие да се за пе чата 

вла га под повърхността му, ко е то би до вело до де фек ти по 

фа сада та.

Дю бе ли ра не то ста ва задължително през ле пи лен слой т.е. през 

мес та та, в ко и то плоско ст та е за ле пе на към сте на та. Дълбочината 

на анкериране в носещата основа трябва да бъде мин. 35 mm 

(зависи от типа на дюбела и вида на основата). При на би ва нето, 

гла ва та на дю бе ла тряб ва ле ко да потъ не в полистиреновата 

плос кост и да се заш пак ло ва от го ре. Потъ ва не то на дю бе ла е с 

цел да не пре чи впос ле д ствие при по ла га не то на шпакловката, 

чи я то де бе ли на е от по рядъ ка на 2 - 3 mm. Дюбелирането е 

задължително, когато топлоизолацонната система се полага 

върху мазилка или бетон. 

След ка то плос кос ти те се на ле пят по фа са да та и се дю белират, 

след ва приш лай фа не на повъ рхно ст та им, ка то цел та на та зи 

опе ра ция е от ед на стра на да се заг ла дят всич ки въз мож ни 

ръб че та и из да ти ни и от друга 

да се сва ли па ти на та и прахта. 

Полистиреновите плос кос ти, 

из ло же ни на пря ко то действие 

на слън че ви те лъ чи, об ра зуват 

по повъ рхно ст та си слой от 

дест рукту ри ран ма те ри ал, който 

от своя стра на възпре пя т ства 

сцеп ле ни е то с пос лед ва щия 

шпакловъчен слой. Ви зу ал но то ва се из ра зя ва в пожъл тя ва не на 

плоскостите. Обра зу ва не то на то зи слой за поч ва 4 - 5 дни след 

ка то плоскостта се из ло жи на слън це. Ето за що шлай фа не то в 

то зи слу чай е от изк лю чи тел на важ ност.

Шлайфане на ъглите и плоскостите

5.4.

Полагане на профил за конструктивна 
фуга E-Form

6.4.
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8. По ла га не на пред ва ри те лен грунд

Ка то крайни покрития при топлоизолационната система се 

прилагат структурни мазилки с дебелина от 1,5 до 6 - 7 mm от 

типа нанопор, силикатни, силиконови или гранопор. 

Изискванията към тях са да имат необходимата еластичност и 

здравина, да са водоотблъскващи 

и едновременно с това да 

за пазват устойчивостта си във 

вре ме то. Те се пред лагат го то ви 

оц ветени в два ви да струк ту ри – 

драс ка на и влаче на. Нанасянето 

на те зи мазилки изисква 

задължително предварително 

третиране с ПремиумПраймер 

или УниПраймер. Технологичният прес той, след като се нанесе 

грундът, е минимум 24 часа, ка то при силикатните мазилки е 

добре то зи срок да е око ло 2 - 3 дни. Целта на грун да е да 

уеднакви попиващата способност на основата, да свърже 

праховите частици и едновременно с то ва да повиши сцеплението 

на мазилката към шпакловъчния слой.

Грундиране върху армирана   
шпакловка 

8.

Нанасяне на мазилката Структуриране на мазилка

9.2.

Армиране на цокълната област Нанасяне на МозаикТоп

10.2.10.1.

9. Полагане на крайно покритие  –  
структурна мазилка

По ла га не то на ма зил ка та се извъ ршва с неръждаема ма ла машка 

в де бе ли на, приб ли зи тел но равна на едрината на зър на та, и се 

струк ту ри ра с пласт ма со ва ма ла маш ка. Ра бо ти се рав но мер но 

без прекъс ва ния от ръб до ръб на фа са да та. Изк лю чи тел но 

важно е да се взе мат пред вид ме те  о роло гич ни те ус ло вия, за да 

се пре до тв ра тят евен ту ал ни де фек ти – да не се ра бо ти при пряко 

слън че во гре ене, дъжд и вятър, ако фа са да та не е за щи те на. 

Опас нос ти кри ят ви со ка та влаж ност на въз ду ха и нис ки те 

температури, как то по вре ме на по ла га не то, та ка и през пър вите 

2 - 3 дни. За да не се по лу ча ват не же ла ни цве то ви ню ан си е 

не об хо ди мо да се поръч ва ця ло то ко ли чество за да де на фа са да. 

10. Оформ ле ние на цокъл на та об ласт

След ка то се изпъл ни ИТИС по фа са да та за ед но с край но то є 

пок ри тие, се изпъл ня ва цокъл на та об ласт (част та под цокъл ния 

про фил). В та зи зо на ка то топ ло и зо ла ци онна плос кост се при ла-

га екс тру ди ран по лис ти рен XPS-R за ра ди по-високата му ко ра ви-

на и во доплът ност. Шпак ло ва не, грун ди ране и по ла га не на край но 

пок ри тие се осъществяват по вече описания начин. Осо бе но под-

хо дя щи за крайно покритие в областта на цокъла са Мо за икТоп.

9.1.

При цве то во ре ше ние за оформ ле ние на фа са да та е 

препоръчително да се избират по-светли тонове. Тъм ни те то но-

ве ку му ли рат в се бе си слън че ва та ра ди а ция, по ви ша ват тем пе-

ра ту ра та по повъ р хно ст та на фа са да та, на ма ля ват ефектив но-

ст та на по ло же на та топ ло за щи та и е възможно да доведат до 

появата на пукнатини в мазилката. Ето за що, ка то под хо дя щи 

цве то ве вър ху топ ло и зо ла ци он на та сис те ма се препоръч ват 

та ки ва, чи я то свет ло от ра жа тел на стой ност (HBW) е по-ви со ка 

от 20. Интензивни цветове могат да се използват върху 

топлоизолация само на ограничени площи - като акценти.

    Баумит материали

  Баумит лепило СтарКонтакт

  Баумит СтарТерм

  Баумит Дюбел

  Допълнит. дюбелиране по ъглите

  Баумит шпакловка СтарКонтакт

  Баумит СтарТекс

  Баумит УниПраймер

  Баумит СиликонТоп

Деб. на слоя Разход
Цена 

материал
Норма 
време

Цена труд
Технол. 
престой

Общо цена

5 kg/m2

0,4 часа 1 ден
100 mm 1 m2

mm ок. на m2 лв./m2 ок. часа лв./m2 дни лв./m2

6 бр./m2

4 бр./m2

мин. 2 mm 3 kg/m2

0,35 часа 4 - 7 дни
1,1 kg/m2

0,25 kg/m2 0,05 часа 1 ден

1,5 mm 
драс  кана с-ра 2,5 kg/m2 0,25 часа – 

0,15 часа
в зав. от осн.

Калкулация на труд и материали при полагане на ИТИС Баумит Стар
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Баумит 
ИТИС Конструктивен детайл 

при цокъл - 1

25 5-10

25 ≥8

Уплътнителна лента в
областта на фугата
БАУМИТ Цокълен профил

Топлоизолационни плоскости
(специално в областта на цокъла)

Мазана хидроизолация

Защита на хидроизолацията
(например с геотекстил)

ПОМЕЩЕНИЕ
НА КОТА 0.00

ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД КОТА 0.00

ТЕРЕН

 БАУМИТ Лепило СтарКонтакт

 XPS-R

1 c
m

m
in 

20
 cm

СтарТерм
БАУМИТ

1 0.3

БАУМИТ Дюбел

БАУМИТ МозаикТоп

XP
S-

R
.

XPS-R

Ст
ар

Те
рм

БА
УМ

И
Т

БАУМИТ СтарТерм
                 
БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ УниПраймер

БАУМИТ УниПраймер

БАУМИТ СтарТекс
БАУМИТ СтарКонтакт

БАУМИТ СиликонТоп 
(например  К 1.5)

m
in 

30
 cm

min 1.5 cm
БАУМИТ МозаикТоп

БАУМИТ СиликонТоп

Хидроизолация по стена
Уплътнителна лента в
областта на фугата

Хидроизолация по стена

с водооткап
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Конструктивен детайл 
при цокъл - 2

ПОМЕЩЕНИЕ
НА КОТА 0.00

ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД КОТА 0.00

Уплътнителна лента
в областта на фугата

Ст
ар

Те
рм

БА
УМ

И
Т

XP
S-

R

XPS-R

251 0.3

25 6-14 Мазана хидроизолация
Защита на хидроизолацията
(например с геотекстил)

ТЕРЕН

                 

БАУМИТ Лепило СтарКонтакт
                 

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ СтарТерм

БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт
                  

БАУМИТ УниПраймер

БАУМИТ СиликонТоп
(например К 1.5)

СтарТерм
БАУМИТ

0.5% - 2%

БАУМИТ МозаикТоп
в областта на цокъла

БАУМИТ Дюбел

Хидроизолация по стена

Хидроизолация по стена

m
in 

30
 cm

≥8
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Баумит 
ИТИС

Конструктивен детайл при еркер

Завършващ водооткапващ
профил  

251 0.3

251
0.3

БАУМИТ Лепило СтарКонтакт

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ СтарТерм 

БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт

БАУМИТ СиликонТоп

 С
та

рТ
ер

м 
БА

УМ
И

Т

 СтарТерм
БАУМИТ

 С
та

рТ
ер

м
БА

УМ
И

Т

 СтарТерм 
БАУМИТ

БАУМИТ УниПраймер

БАУМИТ Дюбел

≥8

≥8
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Конструктивен детайл при стреха

251
0.3

БАУМИТ Лепило СтарКонтакт

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт

БАУМИТ СиликонТоп

Ст
ар

Те
рм

БА
УМ

И
Т

полиуретаново уплътнение
Силиконово или

                 
БАУМИТ СтарТерм

БАУМИТ УниПраймер

(например К 1.5)

БАУМИТ Дюбел

Дървена обшивка

≥8
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Баумит 
ИТИС Конструктивен детайл 

над прозорец

Завършващ водооткапващ
профил 

БАУМИТ
СтарТекс

БАУМИТ Профил
за прозорци
Стандарт

251 0.3

БАУМИТ СтарКонтакт

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт

БАУМИТ СилоконТоп

Ст
ар

Те
рм

БА
УМ

И
Т

СтарТерм
БАУМИТ

(с протектор, който се откъсва след
полагане на мазилката)

БАУМИТ СтарТерм

БАУМИТ УниПраймер

БАУМИТ Профил за прозорци Стандарт

БАУМИТ Дюбел

≥8
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Конструктивен детайл под прозорец
Баумит система за тераса

3

Топлоизолационни плоскости XPS-R (min 2 cm)

Стоманена скоба

БАУМИТ Лепило
СтарКонтакт/Клебешпахтел

ламаринен
Подпрозоречен

перваз

251
0.3

Ст
ар

Те
рм

БА
УМ

И
Т

СтарТерм
БАУМИТ

(за областта над цокъла)

БАУМИТ Лепило СтарКонтакт

БАУМИТ СтарТекс

БАУМИТ Шпакловка СтарКонтакт

БАУМИТ СиликонТоп

БАУМИТ СтарТерм

БАУМИТ УниПраймер

≥8

 

плочки
БАУМАКОЛ Флекс Топ 
БАУМАКОЛ Протект -
хидроизолационно покритие
БАУМИТ ГрундБАУМАКОЛ Силикон

БАУМАКОЛ Уплътнителна лента

БАУМАКОЛ Премиум Фуга
Алуминиев
профил

БАУМИТ
СтарТерм

СТБ плоча

БАУМИТ Лепило  СтарКонтакт
БАУМИТ СтарТерм
БАУМИТ Шпакловка  СтарКонтакт
БАУМИТ СтарТекс 
БАУМИТ УниПраймер
БАУМИТ СиликонТоп

min 15 mm

БАУМИТ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 

Ст
ар

Те
рм

Замазка за наклон
Солидо Е225

БАУМИТ
XPS-R

Конструктивен детайл под прозорец

Баумит система за тераса
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Сервиз
Баумит 
ИТИС

Вашата топлоизолационна система 
избрана с Baumit Thermo:

На www.baumit.bg – Baumit Thermo избира Вашата фасада:

 Избирате вида на топлоизолационната система

 Пресмятате необходимата дебелина на топлоизолационната плоча

 Пресмятате количествата и опаковките на материалите, 

  необходими за Вашата фасада

 Получавате стойността им по ценова листа
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Интернет конкурс 
„Фасада на сезона” http://fs.baumit.bg/

Баумит Ви дава възможност да гласувате по веднъж за любим обект от всяка наша модна фасадна колекция:

 „Баумит Пролет”

 „Баумит Лято”

 „Баумит Есен”

 „Баумит Зима”

Участвайте в най-голямото архитектурно жури! 

Не забравяйте, че всяка фасада е своеобразно ревю на мечтите на архитекти, инвеститори и 

изпълнители. Всеки глас е ценен за Баумит и за създателите на тези прекрасни сгради!

Уважаеми архитекти, строители и инвеститори, пред Вас стои уникалната възможност да подадете 

Вашите Баумит-обекти за участие в различните колекции.
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Сервиз
Баумит 
ИТИС

Обслужване на клиенти

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички 

области – зидане, мазане, топлоизолиране и саниране. Ние ще 

Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с 

технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на 

продукти.

Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

 Пресмятане на необходимата Ви топлоизолация

 Предложения за саниране на фасади

 Изготвяне на оригинални цветови мостри в кофички, върху      

  мострена плоскост или директно върху фасадата

 Организиране на семинари по теория и практика за   

  професионалисти

 Получаване на съответната професионална квалификация в       

  нашия сертифициран обучителен център

Мостри 
(за всички оцветени продукти)

 Мостра в кофа

 Мостра върху плоскост
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Цветен дизайн - консултиране на клиенти

 Консултация по избор на цветове

 Предложения с цветови решения 

  (според конкретната фасада)

Баумит LIFE® цветови каталози

 Big Life®

  Новата иновативна цветова система с 888 цвята в модерна опаковка с интегрирана  
  вътре USB памет, жизнена необходимост за всяко архитектурно бюро. 
  Идеалният инструмент за всеки дизайнер. 

 Easy Life®

  Цялата цветова система Life® с 888 нови цвята в практичен формат,

  особено подходящ за строителни обекти.      

 Taste of Life®

  Хармоничен избор от 88 модерни цвята от системата LIfe®.

  За лесен и бърз избор.        

 Mosaik

  Оригинални мостри на мозайки и структури в удобната форма на цветови каталог.

  За лесно приложение направо на строителния обект.    

 ColorStripes

  В помощ на дизайнера при проектиране. Всеки цвят LIfe® е на отделно 

  лепящо се листче.        

 ColorFinder

  Колориметър - уред за идентифициране на цветове. 



ЛЕПИЛЕН АНКЕР

Открийте революционния Баумит СтарТрек
Баумит революционизира дюбелирането на топлоизолационните системи. В днешно време около 90% от всички връзки 
се осъществяват посредством залепване, а не чрез завинтване или занитване. Необоримото предимство на този метод 
е, че материалът не се поврежда и осъществените чрез залепването връзки са по-сигурни от механичните.  

Baumit 
StarTrack
Открийте 
революционния 
СтарТрек

 Без термомостове
 Без отбелязване на дюбелите върху фасадата
 По-голяма сигурност
 Спестява време
 Спестява средства
 Един лепилен анкер за всички дебелини 

   на топлоизолационните плоскости

СТАРТРЕК

Баумит България ЕООД
Гр. Елин Пелин  Ул. България 38  Тел.: 02 / 92 66 911  Факс: 02 / 92 66 918  Мобилен: 0888 843 400  office@baumit.bg 
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