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Pateikiame naujas Baumit fasadų 
sistemas 
Gerbiamas Kliente / Partneri,

Malonu Jums pristatyti 2011 metų naują Baumit 
produkcijos paketą. 

Baumit fasado sistemų produktai įgijo naują 
veidą ir pavadinimus. Pagal sistemos grupę 
pateikiamas dizainas/spalva.

Naujas produkcijos paketas tai nėra vien 
tik gražesnė išvaizda. Pastarasis pasakoja 
apie fasado sistemas, koreguoja ar pateikia 
rekomendacijas Baumit komponentams. 
Pateikiama 100 % Baumit koncepcija, pagal kurią 
kiekvienas sistemoje esantis komponentas yra 
svarbus bei neatsiejama fasado visumos dalis. 

Fasado yra buvo pavadintos pagrindiniu 
elementu – fasado klijavimo/armavimo 
mišiniu:

■ оpen® (оpenContact)

■ Star (StarContact)

■ Pro (ProContact)

■ Duo (DuoContact)

KAS NAUJO? 

Tikslas yra aiškus: 
PALENGVINTI KOKYBIŠKĄ
JŪSŲ NAMŲ DEKORAVIMĄ.
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Žodis „Contact“ apibūdina Baumit fasadinius klijus ir nurodo, jog tai produktas, skirtas klijavimui, 
plokščių šilumos izoliacijos armavimui. Mūsų programoje yra keturios „contact“ versijos:

■ openContact  (anksčiau: open KlebeSpachtel W)

■ StarContact  (anksčiau: KlebeSpachtel)

■ ProContact

■ DuoContact  ( anksčiau: PlattenKleber Plus)

„Fix“ apibūdina ir nurodo, jog tai yra Baumit fasadų klijai 
skirti tik izoliacinių plokščių klijavimui:

■ PaneloFix  (anksčiau:  WDVS Kleber)

■ DuoFix  (anksčiau:  PlattenKleber)

“Tex” yra armavimo tinkliukas, skirtas armavimui, tai yra vidinė 
fasado sistemos dalis:

■ openTex  (anksčiau: open TextilglasGitter) 

■ StarTex  (anksčiau: TextilglasGitter) 

Kas tai yra „CONTACT“?

Ką reiškia „FIX“? 

Ką reiškia “TEX”? 

Fasadas
Fasadas turi atlikti pastato atžvilgiu įvairias 
apsaugines funkcijas: jis turi „kvėpuoti“, bet tuo 
pačiu ir garantuoti izoliaciją. Be to, fasadas – 
Jūsų namo vizitinė kortelė. Fasadas turi atstumti 
lietaus vandenį, bet drėgmė iš pastato vidaus 
turi laisvai prasiskverbti į išorę. Temperatūros 
svyravimai ir skirtumai iki 50°C – nuolatinė fasado 
konstrukcijos apkrova. Svarbiausias gyvenimo 
kokybės Jūsų name kriterijus yra mikroklimatas. 
Fasadas turi padėti išlaikyti pastovią temperatūrą 
pastato viduje: neleisti vasaros metu į pastatą 
prasiskverbti karščiui, o žiemą saugoti nuo šalčio.
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“Primer” yra naujas grunto pavadinimas. PRIMER grupės produktai:

■ openPrimer  (anksčiau:  openGrundierung)

■ UniPrimer  (anksčiau:  UniversalGrund)

■ FillPrimer  (anksčiau:  UniversalGrund Rissfüllend)

Ką reiškia “PRIMER”?

Ką reiškia “TOP”?

Užbaigiamųjų tinkų galimų spalvų spektras galimas 
pagal „Colors of more emotions“ ir daugelio 
žymiausių Europos gamintojų spalvų paletes.
Intensyvesnės spalvos pateikiamos ArtLine – 
siūloma oranžinė, raudona, mėlyna ir žalia spalvos. 
Kiekviena jų turi po 30 atspalvių. 

Priesaga „Top“ paaiškina, jog kalba eina apie Baumit užbaigiamąjį tinką. Top buvo pakeistas 
egzistuojančiu žodžiu „Putz“. Pasirinkti galima iš plataus užbaigiamųjų tinkų spektro: 

■ NanoporTop  (anksčiau:  NanoporPutz)

■ openTop  (anksčiau:  openStrukturPutz)

■ SilikonTop  (anksčiau:  SilikonPutz)

■ StellaporTop

■ SilikatTop  (anksčiau:  SilikatPutz)

■ GranoporTop  (anksčiau:  GranoporPutz)

■ ArtlineTop  (anksčiau:  ArtlinePutz)

■ MosaikTop  (anksčiau:  MosaikPutz)

■ FillTop  (anksčiau:  UniversalFüllPutz)

■ FineTop  (anksčiau:  UniversalPutz Fein)

■ openFine  (anksčiau:  open StrukturPutz Fein)

■ NanoporFine  (anksčiau:  NanoporPutz Fein)
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■  fasado klijai: openContact

■  Inovatyvi Baumit fasado sistema su 
open plus izoliacine plokšte 

■  Puikus garų pralaidumas

Baumit open®

Už idealaus fasado slypi Baumit sistema
Baumit fasado sistemos prisideda prie energijos išsaugojimo, gerovės ir nuostabios namo fasado 
išvaizdos. 

Kaip išsirinkti tinkamą fasado sistemą? 

Mes siūlome Jums naudotis Baumit „sistema“. Sprendimas yra paprastas, o rezultatas – ilgas fasado 
tarnavimo laikas. 

Baumit 
openContact

Baumit 
openContact

Baumit 
openTex

Baumit 
openPrimer

Baumit 
NanoporTop

Baumit 
openContact

Baumit open plus 
izoliacinė plokštė

Baumit rekomendacijos 
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Baumit Star

Baumit “WINTER”  2011
Oro sąlygos dažnai turi įtakos statybos pramonės sezono ilgumui. Norint 
pailginti sezoną ir sugebėti atlikti nebaigtus darbus kokybiškai bei 
laiku, mes sukūrėme užbaigiamąjį tinką StellaporTop Winter, tokiu būdu 
suteikiama galimybė tęsti darbus net esant 5°C temperatūrai. 

Baumit StellaporTop Winter: Pastos pagrindu, ekonomiškam naudojimui 
skirtas tinkas, tinkamas įvairiems pagrindams. 

Gali būti naudojamas esant temperatūroms tarp 0 - 10°C pridedant Baumit SpeedTop. 

Baumit
StarContact

Baumit 
StarContact

Baumit
StarTex

Baumit 
UniPrimer

Baumit
SilikonTop

Baumit 
StarContact

■  Fasado klijai: StarContact

■  Įrodyta ir patikima fasado sistema 

■  Atitinka aukščiausius fasado sistemos 
standartus

■  StarContact suderina geriausią fasado klijų 
kokybę naudojant su EPS ir mineralinėmis 
(vatos) plokštėms.  ■ NAUJIENA! ■

EPS arba mineralinė 
vata

Izoliacinė plokštė

Baumit rekomendacijos
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Baumit Pro

Baumit Duo

■  Fasado klijai: ProContact

■  Puikus kainos ir kokybės santykis

■  Fasado sistema su EPS ir mineralinėmis 
plokštėmis

■  Tinkama naujiems pastatams ir renovacijai 

■  Fasado klijai: DuoContact

■  Ekonomiškas sprendimas

■  Fasado sistema su EPS plokšte

Baumit
ProContact

Baumit 
ProContact

Baumit
StarTex

Baumit 
UniPrimer

Baumit 

Baumit 
ProContact

EPS arba mineralinė 
vata

Izoliacinė plokštė

GranoporTop /
SilikatTop

Baumit rekomendacijos
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UAB „Baumit Lit“
Lentvario g. 1, 
LT-02300, Vilnius
T: + 370 5 26 40 778
E: info@baumit.lt

Baumacol 2011

Atsižvelgiant į pasikeitimus ir naują dizainą, kurį pristato Baumit 2011 metais, norėtume pateikti 
pakeistą Baumacol produktų liniją. Oranžinę spalvą pakeis mėlyna su žaismingomis plytelėmis, kas yra 
šios produktų linijos sinonimas. 
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