
■   888 Baumit Life paletės spalvos Jūsų Fasadui
■  Platus savitų struktūrų asortimentas
■   Unikalių paviršių garantija

Baumit Inovacijos 

Idėjos ateičiai.

Neribota 
kūrybos laisvė
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Baumit
Dizainas

Gražūs ir išskirtiniai fasadai, išliekantys visam gyvenimui

Įrodyta, kad Baumit viršutinės fasado dangos išlieka dešimtmečius. Jos patikimai apsaugo Jūsų 
statinio fasadą nuo tokių aplinkos veiksnių kaip drėgmė, šaltis ir karštis, taip pat – dumblių ir 
pelėsio. Viršutines dangas galite naudoti kūrimui tokio fasado dizaino, kuris būtų patrauklus ir 
savitas lyg pats gyvenimas.

GYVENIMAS – TAI PASAULIS, KUPINAS SPALVŲ

Baumit asortimentas – pasaulis, kuriame atsispindi dailiausios 
gyvenimo spalvos. Čia jūsų kūrybiškumui ir emocijų raiškai atviros 
visos durys. Baumit Life – tai ne tik pati išsamiausia  fasado spalvų 
sistema Europoje. Ji skatina jūsų individualumą ir įkvepia gyvybės 
beveidžiams fasadams. Juk spalva gali sujaudinti ir raminti, padėti 
sukurti jaukią arba stimuliuojančią atmosferą. Ji daiktams suteikia 
charakterį ir veikia mūsų emocijas. Į spalvas ne tik malonu žiūrėti 
– jos gali būti ryškia kultūros tendencijų išraiška. Todėl drąsiai 
išnaudokite visą spalvų galią ir magiją tam, kad sukurtumėte savitą 
namų įvaizdį. Kitaip tariant – perteikite savo pasaulėvaizdį per 
Baumit Life.
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TIKSLAS – BŪTI TECHNOLOGIJOS LYDERE

Baumit  baigiamosios dangos pasižymi ne tik lengvu naudojimu 
ir patrauklumu. Jos leidžia atrasti sprendimą kiekvienai 
fasado problemai. Šios dangos patenkina visus poreikius ir 
reikalavimus – nuo savaiminio išsivalymo, naudojant fotokatalizę 
ir nanotechnologijas, iki ypatingai sodrių, ilgai išliekančių ITSTS 
spalvų, išgaunamų „vėsiaisiais“ (infraraudonuosius spindulius 
atspindinčiais) pigmentais.

Patarimas: visus Baumit fasado dažus galite drąsiai naudoti 
taikydami ypač greitą beorio purškimo technologiją.

DIZAINAS – KŪRYBIŠKUMUI IŠREIKŠTI

Fasado individualumas sukuriamas ne tik spalvomis. Kūrybišku-
mui išreikšti puikiai tinka ir dekoratyvinis struktūrinis tinkas. 
Svajonių rezultatą galite pasiekti formuodami raižytą, netolygų, 
smulkiai gruoblėtą, grubų ar visiškai glotnų paviršių. Norite 
ko nors dar įmantresnio? Jokių problemų: naudodami Baumit 
specialaus efekto dangas, galite fasadui suteikti dar subtiles-
nių bruožų. Savo idėjos įgyvendinimui rinkitės akį traukiančias, 
madingas spalvas, metališką švytėjimą arba žėrintį blizgesį. Šios 
dangos fasado dizainui suteikia naujų galimybių ir leidžia nekliu-
domai išreikšti kūrybiškumą, unikalumą, vaizduotės galią.

1 Patikima pastato apsauga;
2 Inovatyviausia fasado spalvų sistema;
3 Patvaru ir estetiška;
4 Tvirta ir saugu;
5 Pažangiosios technologijos;
6 Naudojimui paruošti gaminiai;
7 Individualu ir kūrybiška;
8 Tinkamas sprendimas visų tipų pagrindams;
9 Laiko patikrintas patvarumas.

9 rimtos priežastys 
rinktis Baumit 
baigiamąsias dangas:
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LIFE pasaulis

Baumit
Dizainas

VIRŠYKITE SPALVINES RIBAS

888 spalvos su visomis savybėmis, 
kurių tik bepanorėtumėte
Ilgą laiką namo individualumas apsiribojo vien interjero dizainu. 
Tačiau laikai keičiasi, ir šiandien situacija jau kitokia. Dabar 
būtent fasadas pastatui suteikia savitumo. Todėl Baumit sukūrė 
plačiausią, iš dailiausių spalvų sudarytą paletę Europoje – Baumit 
Life sistemą. Sudaryta iš 888 atspalvių, ji kuriantiems fasado 
dizainą leidžia mėgautis visiška laisve. Nesvarbu, ar Jums mielesni 
pasteliniai atspalviai, ar sodrios, tamsios spalvos – Baumit Life 
suteikia tiesiog neribotų dizaino galimybių.

Life sistemos pagrindą sudaro 94 pagrindiniai spalviniai tonai, iš 
kurių kiekvienas turi dar po 8 atspalvius. Sudėtinių paletės dalių 
skaičius suapvalinamas 6 baltais atspalviais ir 36 tinko „Mosaik“ 
tipais. 

Spalvos kodas ir tai, kas slypi už jo
Kiekvienas unikalus Baumit fasado atspalvis pažymėtas atskiru 
kodu. Jį sudaro 4 skaitmenys – pavyzdžiui, 0514. Pirmieji 3 
skaitmenys nurodo spalvų eilutės numerį. Paskutinysis skaitmuo 
žymi ryškumą. Jis varijuoja nuo 1 iki 9, kur 1 žymi patį sodriausią 
atspalvį, o 9 – patį šviesiausią.

Įspūdingą Baumit Life asortimentą sudaro net 888 fasado spalvos. 
Ši spalvų sistema – graži, įvairialypė, individuali kaip ir pats 
gyvenimas. 

  888 skirtingos galimybės
  Intensyvu ir patrauklu
 Begalė dizaino variantų
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Kadangi iš 888 atspalvių išsirinkti patį mieliausią nėra lengva, 
Baumit sukūrė inovatyvų paieškos įrankį „ColorSearch“. Jį rasite 
interneto svetainėje www.baumitlife.com. Kitus atspalvius įvesti galite 
paspaudę ant nuorodos „Color Search“, taip pat – naudodami spalvų 
paletę Baumit Life.

„ColorSearch“ parodo jums pasirinktą Life spalvą ir jos apžvalgą. 
Pastarojoje nurodoma, su kuriais Baumit  produktais galite naudoti 
pasirinktą spalvą. Be to, čia pateikiami ir įvairūs struktūrinio tinko 
atvaizdai. Naudotis šiuo įrankiu išties paprasta ir patogu – pamėginkite 
patys.

Spalvų paieškai – daugybė 
inovatyvių priemonių 

PATRAUKLUS SPRENDIMAS

Big Life 
Aukščiausia klasė, estetika, 
tvirtumas ir inovatyvumas.
Rinkinys padengtas ypatingos 
kokybės aliuminio danga. Be to, jis 
turi apšviestą ekraną, įsijungiantį 
vos išskleidus spalvų paletę. 
Pagrindinė informacija taip pat 
pasiekiama elektroniniu formatu – 
ji patalpinta į komplektą įeinančią 
USB atmintinę. 

Easy Life
Visas spalvų spektras, pateiktas 
praktišku pavidalu.
Ši „Big Life“ variacija pasižymi tokiu 
pačiu informacijos kiekiu, tačiau 
turi mažiau puslapių.

Taste of Life 
Madingiausių spalvų paletė.
Patogiu, mažu formatu pateikiami 
88 patraukliausi atspalviai. Jų 
naudojimo pavyzdžiai puikiai tinka 
kūrybiškumui sužadinti. Be to, jie 
padeda lengviau išsirinkti geriausiai 
jums tinkančią spalvą.

Mosaik Life 
Patogus, spalvų vėduoklę prime-
nantis aplankas su pavyzdžiais.
Šis praktiškas sprendimas pakeičia 
visas nepatogias pavyzdines 
paletes. Čia aiškiai, patraukliai 
išdėstyti visi mozaikiniai tinkai ir 
dažniausiai naudojamų struktūrų 
tipai.
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Baumit
Life 888
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paletė, sudaryta iš gražiausių fasado spalvų 
Baumit Life pateikia gražiausių spalvų spektrą, sudarytą iš inovatyvių fasado tinkų ir dažų. Ši unikali kolekcija grįsta 
naujausių spalvų tendencijų tyrimais ir kruopščiu produkto kūrimu. „Baumit Life“ pristato naujas fasadų projektavimo 
galimybes.

Raudoni skaitmenys: atspalviai, esantys tik „Baumit StyleTop“ ir „PuraColor“ sistemose. Mėlyni skaitmenys: atspalviai, kuriuos galite rasti tik „Baumit GranoporTop“, 
„CreativTop“, „PuraColor“ ir „GranoporColor“ sistemose.
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Baumit
inovacijos

Savaiminis išsivalymas

  „Nanopor“ technologija
  Mikroskopiškai lygus paviršius
 Ilgai išliekanti estetika

Įprasta fasado danga, praėjus 
keleriems metams

Ant mikroskopiškai lygaus „Baumit 
NanoporTop“ paviršiaus purvo dalelėms 
išsilaikyti žymiai sunkiau.

Mastelis – apie 0.2 mm

„Baumit Nanopor“ tinkas

Mastelis – apie 0.2 mm

Įprastas tinkas

Pažvelgę į padidintą tinko atvaizdą, pas-
tebėsite, kad įprastos fasado dangos 
paviršius yra žymiai gruoblėtesnis. Ant 
tokios tekstūros tinko purvo dalelėms 
išsilaikyti itin lengva.

„Baumit NanoporTop“ danga, 
praėjus keleriems metams

NANOTECHNOLOGIJOS JŪSŲ FASADUI

Derindama ilgametę patirtį su naujausiomis technologijomis, 
Baumit sukūrė aukštos kokybės produktų liniją – „Baumit Nanopor“. 
Ją sudaro naudojimui paruoštas dekoratyvinis tinkas „NanoporTop“ 
ir fasado dažai „NanoporColor“. Unikalus šių produktų gebėjimas 
savaime išsivalyti išlaiko puikią pirminę fasado išvaizdą metų 
metus.

„Nanopor “ efektas – ilgai išliekantis grožis
Jei ant įprasto hidrofobiško tinko paviršiaus užvarvintumėte lašelį 
vandens, jis atrodytų tarsi burbulas. „Nanopor“ efektas išgaunamas 
džiūnant „Baumit NanoporTop“ sluoksniui. Šis efektas paveikia 
viršutinį hidrofilinį nanosluoksnį.
Vandens lašas, patekęs ant „Baumit NanoporTop“, netenka savo 
paviršiaus įtempio. Drėgmė tuomet pakyla į viršutinį, hidrofilinį 
sluoksnį. Kai drėgmė ima garuoti, ji kartu išstumia visas purvo 
daleles. Tokio proceso rezultatas – sausas, švarus ir gražus fasadas.
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Fotokatalizė

  Dienos šviesos galia;
  Apsauga nuo organinių teršalų;
  Aukščiausios klasės sprendimas.

Dienos šviesos galia ir naujas fotokatalizacinis priedas „Baumit 
Nanopor“ suteikia dar vieną efektyvų savaiminio išsivalymo 
efektą, išgaunamą tam, kad fasadas ilgai išliktų švarus bei 
šviesus. Mikroskopiškai lygus „Baumit NanoporTop“ viršutinio 
tinko paviršius ir dažai „NanoporColor“ efektyviai saugo fasadą 
nuo nešvarumų. Taip yra todėl, kad purvo dalelės negali prikibti 
prie lygaus paviršiaus, o tos, kurios ant jo išsilaiko, pašalinamos 
garuojant susigėrusiai drėgmei. 

„Baumit Nanopor“, papildytas dar vienu savaiminio išsivalymo 
efektu - fotokatalize, kuri suteikia papildomą apsaugą nuo organinių 
teršalų, kurie pasišalina kartu su išeinančia drėgme, ar lyjant lietui. 
Dėl šios priežasties fasadai džiugina spindinčiu grožiu ir švara dar 
ilgiau. Kitaip tariant, tokiu būdu saugoma fasado vertė ir ilgam 
sumažinamos jo eksploatacijos išlaidos.

Saulės šviesa aktyvuoja 
tinke arba dažuose esantį 
fotokatalizatorių.

Likusias daleles pašalina 
lietus arba garuojanti 
drėgmė, palikdami fasado 
paviršių visiškai švarų.

Ši reakcija skaido ant 
paviršiaus susikaupusį purvą, 
o jo dalelės pašalinamos vėjo.

Fotokatalizės efektas
Dienos šviesa aktyvuoja tinko sudėtyje esantį fotokatalizatorių. 
Tuomet įvyksta reakcija su vandeniu ir deguonimi, kuri išstumia 
purvo daleles į paviršių. Šis fotokatalizės efektas taip pat puikiai 
veikia ir ant šiaurinių pastato sienų.

Fasadas nusivalo 
veikiamas šviesos, 
lietaus ir vėjo.

ANTISENĖJIMO EFEKTAS FASADUI
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Baumit
inovacijos

Sodrios spalvos

  Neblunkantys pigmentai
  Vėsinimo technologija
 Paruošta lengvam naudojimui

NERIBOTOS DIZAINO GALIMYBĖS

Viena iš egzistuojančių dizaino tendencijų – ypatingai sodrios 
spalvos. Tačiau poreikis suderinti architektūrinę estetiką su aukštais 
energijos naudojimo efektyvumo reikalavimais ir patvarumu pastatų 
savininkams, dizaineriams bei rangovams kelia rimtų iššūkių iki pat 
šių dienų.

Dažai ir tinkai: tamsios, intensyvios spalvos 
Pastatų savininkų ir dizainerių, pageidaujančių sodrių fasado spal-
vų, galimybės net ir šiandien yra ribotos. Pagrindinė priežastis – 
tai, kad saulės veikiami tamsūs atspalviai smarkiai įkaista. Tačiau 
„Baumit Style“ produktų grupė, sudaryta iš „Baumit PuraColor“ ir 
„Baumit StyleTop“, suformavo naują fasado dizaino kartą. Ji su-

teikia kone beribes galimybes naudoti bet kurias Jums patinkančias 
spalvas. 
„Baumit Style“ spalvos sudaro „Baumit Life“ paletės pagrindą. Visa 
kolekcija sukurta naudojant madingas pagrindines „Style“ spalvas, 
sistemingai šviesinant bazinius atspalvius. „Baumit StyleTop“ – tai 
paruoštas naudoti, plonas pastos pavidalo tinko sluoksnis, sukur-
tas išorinių sienų dekorui. 

„Baumit Style“ išsiskiria sodriomis spalvomis, kurios bet kuriam 
fasadui suteikia ypatingo savitumo. Kadangi šių produktų sudėtyje 
esama inovatyvių „vėsiųjų“ pigmentų, jais galite padengti didžiulius 
išorinių sienų šiluminės izoliacijos sistemos plotus. 

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 04910361 0371

0571 0581 0591 0601 0611 0621 0631 0671 0681 06910501 0511 0521 0561

0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 08610701 0711 0721 0731 0741

0981 0991 1001 1011 1021 10310871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971

Aukščiau pateikti pavyzdžiai – tik gairės produkto atspalviui pasirinkti. Dėl objektyvių priežasčių Jūsų užsakytų medžiagų atspalviai nuo šių pavyzdžių gali nežymiai skirtis.
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„Vėsieji“ pigmentai

 Tamsioms fasado spalvoms
  Mažina paviršiaus temperatūrą
 Derina saugumą ir aukščiausią kokybę

Įprasti pigmentai sugeria didelį saulės šviesos kiekį, 
o „vėsieji“ – atspindi ir todėl sumažina paviršiaus 
temperatūrą. Tokiu būdu Baumit tinkai ir dažai 
išlieka vėsūs.

TSR prieš BRV (HBW) 
Šviesos atspindžio koeficientas (angl. BRV / HBW, Brightness 
Refference Value) žymi žmogaus suvokiamą spalvos šviesumą. 
Koeficientas apskaičiuojamas lyginant spalvą su visiškai balta (HBW 
lygus 100) arba juoda (HBW lygus 0). Tačiau šviesio koeficientas 
nurodo tik regimąjį bangos ilgio diapozoną, o fasado šilumą lemia visa 
saulės spinduliuotė – taigi, taip pat ir ultravioletiniai, infraraudonieji 
spinduliai. Būtent šie duomenys matuojami atspindėtosios saulės 
spinduliuotės (angl. TSR, Total Solar Reflectance) verte. Kuo didesnė 
TSR vertė, tuo daugiau saulės spinduliuotės atspindima ir tuo mažesnis 
yra paviršiaus įkaitimas.

Vėsinimo technologija:

Paviršius su „vėsiuoju“ pigmentu
1  „Vėsieji“ pigmentai
2  Įprasti pigmentai
3  Saulės šviesa (šviesos spektras)
4  Atspindėtoji saulės šviesa

„VĖSIOS“ SPALVOS SODRIEMS FASADAMS

„Vėsieji“ pigmentai atspindi didžiulį saulės šviesos kiekį ir tokiu 
būdu sumažina paviršiaus temperatūrą. Dėl šios savybės jie 
suteikia galimybę naudoti madingas tamsias spalvas visam ITSTS 
sistemos paviršiui.

Naujasis pigmentas į dažų ir tinkų sudėtį įeina kaip gamyklinis 
atspalvis. Tai reiškia, kad visos 888 „Life“ paletės spalvos, kurių 
šviesos atspindžio koeficientas yra mažesnis nei 25, gali būti 
naudojamos dideliems sudėtinės išorinių sienų izoliacijos 
sistemos arba vienalyčio mūro plotams.
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Baumit
Dizainas

  Neribotos dizaino galimybės
  Platus savitų tekstūrų asortimentas
  Unikalių paviršių garantija

Kūrybiškos struktūros
„BAUMIT CREATIVTOP“

Volavimas

Reljefo formavimas

Glaistymas

Lengvai įgyvendinamas 
kūrybiškumas
„Baumit CreativTop“ išorinis fasado tinkas pasižymi universalumu 
ir ypač paprastu naudojimu. Galite rinktis iš beveik visų Baumit Life 
paletės spalvų, todėl jūsų galimybės kurti – neribotos. Leiskite savo 
idėjoms lietis laisvai.
Naudojant „Baumit CreativTop“, pagaliau įmanoma lengvai formuoti 
lygius, raižytus, dryžuotus, brūkšniuotus, grubius, švelnius ir kitokius 
fasado paviršius. Taigi, nuo šiol savo išorinėms sienoms galite 
parinkti ne tik tinkamą spalvą, bet ir tekstūrą. 

Fasado dizaino unikalumas priklauso ne tik nuo pasirinktos 
spalvos. „Baumit CreativTop“ – individualiai modeliuojama tinko 
danga, suteikianti laisvę mąstyti kūrybiškai ir suformuoti ypatingą 
fasado paviršių. Šis silikonu armuotas produktas yra paruoštas 
naudoti ir tinka įvairiausių dizaino idėjų įgyvendinimui. Skirtingos 
tinko struktūros sukuria žaismę tarp šviesos ir šešėlių. Ji fasadui 
suteikia gelmės įspūdį, subtiliai kintantį priklausomai nuo paros 
meto ir sezono.

Šukavimas

MAX 4.0 MM TREND 3.0 MM VARIO 1.5 MM FINE 1.0 MM PEARL 0.5 MM SILK  0.1- 0.2 MM
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Kempinės technika

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

Glotnus metalo efektas

MAX TREND

FINE PEARL

VARIO

SILK

Dekoratyvus ruoželių formavimas

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

Užtrynimas

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

Grubi betono faktūra

MAX VARIO

FINE PEARL

TREND

SILK

Glaistymas

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

Reljefinė faktūra

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

Medienos imitacija

MAX TREND VARIO

PEARLFINE

Glotni betono faktūra

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

Braukymo technika

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

Glotnus metalo efektas

MAX TREND

FINE PEARL

VARIO

SILK

Purškimo technika

TREND VARIO

FINE PEARL SILK

MAX

Šukavimas

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

Šukavimas šepečiu

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

Plytų efektas

MAX TREND VARIO

PEARLFINE

Volavimas

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

MAX

SILK

SILK
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Baumit
Dizainas

StyleTop (2K), užpurkštas CreativTop Fine + CreativTop Trend

CreativTop Trend CreativTop Vario + CreativTop Pearl + Metallic Gold 753M

CreativTop Pearl (smulkus glaistymas) CreativTop Pearl + Metallic Titan 746M

SilikonTop (2 mm lietutis) SilikonTop (2 mm lietutis) + Lasur Casual 732L

CreativTop Silk (betono imitacija) CreativTop Trend (volavimas skylėtu voleliu)

CreativTop Fine (su šepečiu) + Lasur Sensual 726L CreativTop Fine + LasurMystic 730 L + Metallic Titan 746 M

CreativTop Fine (purkštas) CreativTop Fine (purkštas) + Metallic Saphir 748M

Silikon Top (3 K) SilikonTop (3 K) +CreativTop Silk+ Lasur Mystic 730 L
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CreativTop Max (purkštas) CreativTop Max (purkštas) + Metallic Asurit 756 M

CreativTop Max CreativTop Max + CreativTop Silk

CreativTop Fine CreativTop Fine + CreativTop Fine su plytų šablonu

CreativTop Fine (purkštas) CreativTop Fine (purkštas) + Metallic Smaragd 751M

CreativTop Fine (su šepečiu) CreativTop Fine (su šepečiu) + Lasur Sensual 726L + 
CreativTop Silk + Lasur Sensual 726 L

CreativTop Fine CreativTop Fine su plytų šablonu

CreativTop Fine (horizontalios bangos) CreativTop Fine (horizontalios bangos) + Metallic Titan 
746 M
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Baumit
Dizainas

Lasur

  Matinis
 Tinka autentiškai renovacijai
 Idealiai imituoja norimą paviršių

„BAUMIT LASUR“ – SPRENDIMAS VINTAŽINIAM DIZAINUI

Shine 725L   Sensual 726L  Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L   Mystic 730L  Fresh 731L Casual 732L

Ar tai būtų 19 amžiaus viduryje iškilęs namas, ar industrinę revoliuciją 
menantis statinys, ar šimtametė sodyba – visi istorinės vertės pastatai 
reikalauja atitinkamo fasado dizaino. Tačiau formuojant dailias išorės 
sienas gali būti patobulinta ir šiuolaikinio gyvenimo kokybė. Dažyvė 
„Baumit Lasur“ – tinkamas sprendimas visuomet, kai norisi sukurti 
stilingą pastato fasadą. 
„Lasur“ – tai naudoti paruošta dažyvė, skirta dekoratyviems išorės 
sienų ir fasadų dizainams. Dėl matinės struktūros ji ypatingai tinka 
autentiškai senų paviršių renovacijai ir harmoningų naujų statinių 
fasadų kūrimui. Šią dažyvę galite naudoti ir tam, kad statiniui 
suteiktumėte Viduržemio regionui būdingų bruožų. Ji tiesiog 
idealiai tinka nestandartiniams, individualiems fasadams. Dažyvių 
asortimentą sudaro: „Shine“, „Sensual“, „Impulse“, „Gentle“, „Solid“, 
„Mystic“, „Fresh“ ir „Casual“.

Naudojimas
Priklausomai nuo dizaino specifikacijų, prieš naudojant „Baumit 
Lasur“ pagrindą reikėtų padengti tinku arba lyginamuoju mišiniu. 
Tuomet tepami 1–3 „Baumit Lasur“ dažyvės sluoksniai. Tam nau-
dojami nuo pasirinktos glaistymo technikos priklausantys įrankiai 
– teptukai, šepečiai, natūralios kempinėlės ar audiniai.

Tinkami paviršiai
■    Nušlifuotas kalkinis–cementinis arba cementinis tinkas;
■    Betonas ir kiti mineraliniai paviršiai;
■    Geru sukibimu pasižymintys mineraliniai, silikatiniai, dispersiniai, 

silikoniniai dažai ir tinkai.
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 Elegantiškas žvilgesys
  Tinka dekoratyviems akcentams
 Metalinio paviršiaus imitacija

Metallic
„BAUMIT METALLIC“ – SPECIALIEJI EFEKTAI JŪSŲ FASADUI

Titanas 746M   Platina 747M  Safyras 748M Smaragdas 751M

Auksas 753M   Rubinas 754M  Bronza 755M Azūritas  756M

Modernių fasadų paviršius turėtų būti išskirtinis. Dizainai, sukurti 
naudojant „Baumit Metallic“, atkreipia aplinkinių dėmesį, tačiau 
išlaiko svetingumo įspūdį. Renkantis jo spalvą išreikšti kūrybingumą 
ypač lengva, nes visi atspalviai puikiai dera tarpusavyje. Aukštas 
atsparumas kenksmingoms oro sąlygoms – dar vienas svarbus šio 
fasado sluoksnio privalumas.

„Baumit Metallic“ – ypač patvarus paviršiaus sluoksnis, kurio 
gamybai naudojamas didžiulis kiekis metalo pigmentų. Paviršius 
juo padengiamas naudojant vilnos volelį arba tiesiog užpurškiant. 
Nepriklausomai nuo to, ar pasirinksite glotnų, ar struktūrinį paviršių, 
toks sluoksnis pavers fasadą ypatingai patraukliu. Žaismingą 
„Baumit Metallic“ asortimentą sudaro šios spalvos: titano, platinos, 
safyro, smaragdo, aukso, rubino, bronzos ir azūrito.

Naudojimas
Tam, kad spalva būtų kuo intensyvesnė, visuomet naudokite ant bal-
to pagrindo. „Baumit Metallic“ dengiamas keliais sluoksniais. Tam 
naudokite arba avikailio volelį (plaukelių ilgis priklauso nuo pagrindo 
rūšies ir dengimo metodo), arba purkštuvą.

Tinkami paviršiai
■    Nušlifuotas kalkinis–cementinis arba cementinis tinkas;
■    Geru sukibimu pasižymintys mineraliniai, silikatiniai, emulsiniai, 

silikoniniai dažai ir tinkai.
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Baumit
Dizainas

Glitter

 Puošnu ir neįprasta
  Subtilu ir prabangu
 Žėrėjimas, atsirandantis saulei šviečiant

„BAUMIT GLITTER“ – SPINDINTIEMS DIZAINO AKCENTAMS

Gold 771G   Silver 773G  SilverFine 774G Rainbow 775G

Naudojimas
„Baumit Glitter“ dengiamas mechaniniu būdu, naudojant specialų 
tinko purkštuvą (pavyzdžiui, su 4 mm skersmens antgaliu). Šią 
užduotį reikia atlikti atsargiai, užtikrinant vienodą judesio greitį, 
tolygų atstumą tarp purkštuvo ir paviršiaus. „Baumit Glitter“ 
nebūtina skiesti vandeniu.

Tinkami paviršiai:
■    Nušlifuotas kalkinis–cementinis arba cementinis tinkas;
■    Geru sukibimu pasižymintys mineraliniai, silikatiniai, emulsiniai, 

silikoniniai dažai ir tinkai.

Graži architektūra neturėtų būti slepiama. Jei norite savo fasadui 
suteikti išskirtinumo, tam puikiai tiks „Baumit Glitter“. Juo 
padengtas paviršius natūralioje šviesoje ima elegantiškai žėrėti, 
tačiau neatrodo iššaukiančiai. Tai – originalus būdas savitam 
skoniui pademonstruoti. „Baumit Lasur“, „Metallic“ ir „Glitter“ 
leidžia fasadus papuošti išskirtiniais specialiais efektais. 20 
patrauklių, madingų spalvų, metališkas žvilgesys, žėrėjimas 
atveria naujas fasado dizaino galimybes ir padeda laisvai išreikšti 
kūrybiškumą, unikalumą. 
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  Spalvinga akmens imitacija
 Ypatingas atsparumas smūgiams
 Specialiu būdu dengtas kvarcinis
 smėlis

„BAUMIT MOSAIK“ – GRAŽIAI FASADO APSAUGAI

Pamatas – fasado dalis, susidurianti su ypač aukštais taršos, 
mechaninio poveikio, lietaus vandens formuojamais įtempiais. 
„Baumit MosaikTop“ yra tobula danga, skirta šiai pastato daliai. 

Pastos pavidalo, margaspalvis akmens tinkas „MosaikTop“ ypač 
gerai tinka mechaninių įtempių smarkiai veikiamiems sienų 
paviršiams. Jis itin atsparus vandeniui ir laidus garams.

„MosaikTop“ tinkamas naudoti ne tik pastato išorėje, bet ir viduje. 
Asortimentą sudaro 36 skirtingi akmenėlių deriniai, todėl galite 
lengvai įgyvendinti individualaus dizaino siekį. 

Naudojimas
Prieš naudojimą „Baumit MosaikTop“ reikėtų kruopščiai išmaišy-
ti naudojant lėtaeigę maišyklę. Tuomet šis gaminys dengiamas 
sluoksniu, kuris sudaro maždaug 1.5 mm granulių dydžio storį. 
Dengimui patariame naudoti plieninę glaistyklę. Glaistyti „Mo-
saikTop“ reikėtų drėgną ir visuomet ta pačia kryptimi. Gaminį galite 
naudoti neskiesdami jo vandeniu.

Mozaika

Tinkami paviršiai:
■     Mineralinio pagrindo paviršiai;
■    Nušlifuotas kalkinis–cementinis arba cementinis tinkas;
■    Betonas.
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Idėjos ateičiai.

Susisiekite su Baumit
+370 5 2640778

Kas suteikia daugiau 
dizaino laisvės?

BAUMIT ATSTOVAS


