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Sediu cenTral

Sediu central Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08

Recepţie sediu central: +4 021 350 01 03
Serviciul tehnic: +4 021 301 93 14/15
Comenzi Bucureşti/Bolintin: +4 021 404 37 00
Comenzi Teiuş: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 800 - 1700

Fabrici baumiT

Depozit Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06 
Fax: +4 021 318 24 08 
E-mail: comenzi@baumit.ro

Fabrica Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F, Com. Bolintin Deal, 
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu 
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24 
Fax: +4 021 404 37 00 

Depozit Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F, Com. Bolintin Deal, 
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu 
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24 
Fax: +4 021 404 37 00 
E-mail: comenzi@baumit.ro

Fabrica Teiuş
Str. Octavian Goga nr. 5, jud. Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

reprezenTanţi comerciali zonali

Republica Moldova:
Tel: +37322333975

Muntenia:
Bucureşti Tel: 0722.317.651
Buc. Sect 1+IF  Tel: 0734.302.381
Buc. Sect 2+IF Tel: 0728.180.567
Buc. Sect 3+4+CL+IF  Tel: 0728.289.070
Buc. Sect 5+6+IF+GR Tel: 0728.289.071
BZ+IL+PH Tel: 0725.679.070

Dobrogea:
CT+TL   Tel: 0722.551.483

Transilvania Nord:
CJ+SJ   Tel: 0723.719.218
BN+MM+SM Tel: 0724.303.250

Transilvania Sud-Est:
BV+CV   Tel: 0721.102.144
HR+MS  Tel: 0728.289.074 
AB+SB  Tel: 0724.057.952

Banat Crişana:
TM   Tel: 0726.166.504
AR+BH   Tel: 0729.079.595
CS+HD  Tel: 0728.289.072

Moldova:
BT+IS+SV Tel: 0722.536.625
BC+NT+VS  Tel: 0723.677.646
BR+GL+VN Tel: 0728.289.073

Oltenia:
DJ+OT  Tel: 0726.113.003
GJ+MH+VL Tel: 0727.732.434 
AG+DB+TR  Tel: 0724.034.732

de la consultanţă
la comenzi – 
toate contactele dintr-o 
singură privire:

www.baumit.com
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baumit mosaikTop pentru zona de soclu 

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.
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1) Se utilizează ca finisaj pe sisteme ETICS numai pe mase de şpaclu în grosime de minim 5 mm sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex (a se vedea fişa tehnică). Codurile de culoare 
scrise cu roşu sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Style. Codurile de culoare scrise cu albastru sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Granopor şi Baumit 
CreativTop Max/Trend/Vario/Fine/Pearl.

Structuri baumit

baumit creativTop: Faţade cu personalitate

baumit life: 888 de culori pline de viaţă

eşti creativ? alege  
o structură originală.
Baumit CreativTop

baumit
creativTop

K 3 K 2 K 1,5 R 3 R 2 Fine

Drişcuire RoluirePulverizare Stropire

Pieptănare TufuireModelare cu
aer comprimat

Aspect
metalic

Pieptănare

Relief

Nivelare
cu bidineaua

Nivelare
cu gletiera

Spatulare

Periere

Roluire

Beton
aparent fin*

Nivelare
cu bidineaua

SpatulareRoluire

Pulverizare CombinarePulverizare

Periere

Beton
aparent brut*

Tehnici de modelare cu creativTop maxTehnici de modelare cu creativTop Trend

Tehnici de modelare cu creativTop Trend

Tehnici de modelare cu creativTop Fine

Tehnici de modelare cu creativTop Fine Tehnici de modelare cu creativTop Silk
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baumit lasur baumit metallic baumit Glitter

1) Se utilizează ca finisaj pe sisteme ETICS numai pe mase de şpaclu în grosime de minim 5 mm sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex (a se vedea fişa tehnică). Codurile de culoare scrise cu roşu 
sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Style. Codurile de culoare scrise cu albastru sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Granopor şi Baumit CreativTop Max/Trend/
Vario/Fine/Pearl.

M 312 M 313 M 314• M 315 M 316 M 317• M 318 M 319 M 320 M 321 M 322 M 323• M 324•

Nuanţele marcate cu punct albastru  •  se pot utiliza pe sisteme termoizolante numai pe suprafeţe limitate (elemente decorative). 

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

pot culorile să fie mai
mult decât simple culori?
Design Life rupe barierele imaginaţiei.

baumit
design life

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

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

Gold 771G Silver 773G

Silver fine 774G Rainbow 775G

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M
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1) Se utilizează ca finisaj pe sisteme ETICS numai pe mase de şpaclu în grosime de minim 5 mm sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex (a se vedea fişa tehnică). Codurile de culoare scrise cu roşu 
sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Style. Codurile de culoare scrise cu albastru sunt codurile de culoare realizate numai cu Baumit Granopor şi Baumit CreativTop Max/Trend/
Vario/Fine/Pearl.
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Nuanţele marcate cu punct albastru  •  se pot utiliza pe sisteme termoizolante numai pe suprafeţe limitate (elemente decorative). 

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

puterea luminii şi noul fotocatalizator conferă produsului baumit 
nanoporTop un efect suplimentar de autocurăţare deosebit 
de eficient - astfel, casa dumneavoastră va fi strălucitor de 
frumoasă şi curată mai mult timp.

Suprafaţa finisată cu Baumit NanoporTop proteja faţada şi până acum 
împotriva murdăriei deoarece nu oferea suport pentru particulele de 
murdărie, iar umezeala absorbită de suprafaţă ajuta la desprinderea 
particulelor de murdărie în timpul evaporării.

Baumit Nanopor oferă acum efectul de autocurăţare şi prin fotocataliză 
ca protecţie suplimentară împotriva murdăriei organice care se desprinde 
în procesul de evaporare a umezelii din aer sau pe timp de ploaie. Pentru 
casa dumneavoastră acest lucru înseamnă o frumuseţe strălucitoare şi o 
curăţenie durabilă - pe scurt, păstrarea valorii fără lucrări de întreţinere 
o perioadă de timp mai îndelungată.  

Faţada rămâne curată
datorită luminii, vântului
şi precipitaţiilor

baumit
nanopor

cum menţii faţadele
curate şi strălucitoare?
Cu Baumit Nanopor cu fotocataliză.

Cu efeCt de autoCurăţare Prin Puterea luminii
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bine aţi veniT

■  baumit se defineşte în domeniul construcţiilor prin 
valorile sale, prin inovaţie, siguranţă, parteneriat, 
calitate şi încredere.

■  Marca originară în Austria, baumit - fondată în anul 
1988 – se numără printre cele mai importante mărci 
europene de materiale de construcţii şi este prezentă, 
între timp, în peste 30 de ţări din întreaga lume.

■  baumit oferă o gamă largă şi inovativă de produse şi 
sisteme, adaptate, optimizate şi testate pentru aplicaţii 
foarte diverse în construcţii – faţade, tencuieli, şape, 
finisaje pentru interior şi produse pentru amenajări 
peisagistice.

■  Prin cercetarea şi dezvoltarea intensivă de produse 
şi prin permanenta orientare către clienţi, iau naştere 
produse şi servicii noi, care garantează succesul 
partenerilor noştri.

■  baumit vă este întodeauna aproape. Ne puteţi găsi, cu 
o gamă diversă de produse şi sisteme, la comercianţi 
sau depozite pentru materiale de construcţii. 

■  Logistica baumit asigură o derulare fluentă a 
lucrărilor de construcţii, prin operativitate şi siguranţă. 
Colaboratorii noştri vă oferă cu promptitudine 
consultanţă calificată şi suportul personal în derularea 
proiectelor. 

■  Îndeplinirea condiţiilor de calitate pentru bunuri şi 
servicii, conform standardului EN ISO 9001, este 
bineînţeles o prioritate pentru baumit. 

■  Produsele noastre corespund tuturor cerinţelor cuprinse 
în diverse reglementări naţionale sau europene.

■  baumit este membră a „Grupului Pentru Calitatea 
Sistemelor Termoizolante ETICS“.

bine aţi veniT
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bine aţi veniT

La începutul fiecărui capitol, care se referă 
la o grupă principală de produse sau de 
aplicaţii, veţi găsi o serie de recomandări şi 
argumente, care vă vor ajuta să alegeţi mai 
sigur produsele.

După motto-ul ”Bun, Mai bun, Cel mai 
bun”, specialiştii Baumit au grupat cele mai 
importante produse sau sisteme şi au definit 
cât mai clar avantajele şi beneficiile acestora.

Pentru aplicaţii speciale în construcţii, veţi 
găsi în completare şi recomandările Baumit 
cuprinzând soluţii tehnice inovative sau 
produse specializate, în secţiunea ”Extra”. 
Mult succes!

Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul nostru:                
www.baumit.com

recomandĂrile baumiT
pentru calităţi şi beneficii: 
Bun, mai bun, cel mai bun.

bine
aţi venit!

10

Performanţă și expresivitate pentru faţade
RECOMANDĂRILE BAUMIT pentru calităţi şi beneficii
Baumit oferă o gamă largă de sisteme termoizolante pentru faţade. Pentru clădiri noi sau pentru reabilitări, 
pentru orice buget şi orice preferinţă. Recomandările Baumit pentru calităţi şi beneficii sunt un mijloc rapid 
şi sigur pentru alegerea unui sistem termoizolant. Găsiţi mai multe detalii în paginile următoare:

CEL MAI BUN PaGina 14

Sistemul
Baumit OPEN

MAI BUN  PaGina 16

Sistemul
Baumit STAR

BUN PaGina 18

  ▪  Soluţie profesională 
Standard ridicat, cost accesibil

  ▪  Lipire fără dibluire până la    
h ≤ 25 m pe zidării noi

  ▪  Finisaj cu efect de 
autocurăţare 
Faţade strălucitoare mult timp

▪  Izolaţie cu 20% mai eficientă 
Economie de energie și costuri  
Rezistenţă termică mai bună

▪  Permeabilitate bună la vapori 
Confort interior, faţada respiră 
Rezistenţă în timp fără condens

Sistemul
Baumit PRO

SISTEME TERMOIZOLANTE BAUMIT

▪  Eficienţă termică maximă 
Rezistenţa termică mai mare 
cu 23%, economie de energie
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Amorsă pentru tencuieli 4 mm ...................... 55
Amorsă var hidraulic ..................................... 65
Amorsă var hidraulic ..................................... 65
Ancadramente ferestre şi uşi ........................ 48
Antisulfat ..................................................... 64
Apă de sticlă ................................................ 64

B
Bandă de etanşare ....................................... 41
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Chit de rosturi Premium ................................ 75
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Glet de nivelare pe bază de var hidraulic ........ 66
Glet de var cu aplicare manuală şi mecanizată .. 57
Glet extrafin de ipsos 0-4 mm ....................... 57
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M
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Masă de şpaclu pentru renovări .................... 64
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Mortar pentru zidărie M 50 ........................... 77
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N
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P
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Praf de piatră (alb) ........................................ 29
Profil Aluminiu de colţ cu plasă ..................... 40
Profil colţ rolă ............................................... 40
Profil de colţ din tablă zincată ....................... 55
Profil de dilataţie faţadă E-Form .................... 40
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Profil de legătură la uşi şi ferestre .................. 40
Profil de soclu .............................................. 40
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cu lăcrimar ................................................... 41
Profil PVC de colţ cu plasă............................. 40
Profile de legătură pentru uşi şi ferestre ......... 56
Profile de pontaj 6 mm şi 10 mm .................. 56
Profile pentru chei de boltă, capiteluri şi pietre 
de bosaj ....................................................... 48
Profile pentru cornişe ................................... 48
Profile pentru solbancuri ............................... 48
Protecţie anticorozivă BetoProtect ................. 49

S
Soluţie antimucegai ..................................... 64

Ş
Şapă autonivelantă 1-20 mm C20-F6 ........... 69
Şapă autonivelantă 2-10 mm C16-F5 ........... 69
Şapă cu întărire rapidă E 300 SE 1 ............... 68
Şapă de ciment cu aplicare manuală
şi mecanizată C20 ........................................ 68
Şapă de ciment în aderenţă .......................... 68
Şapă fluidă de interior C20-F5 ...................... 68
Şapă fluidă de interior C30-F6 ...................... 68

T
Taler de 90 .......................................................... 47
Tencuială cu aplicare manuală pentru interior 
şi exterior ............................................................. 54
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performanţă și expresivitate pentru faţade
recomandĂrile baumiT pentru calităţi şi beneficii
Baumit oferă o gamă largă de sisteme termoizolante pentru faţade. Pentru clădiri noi sau pentru reabilitări, 
pentru orice buget şi orice preferinţă. Recomandările Baumit pentru calităţi şi beneficii sunt un mijloc rapid 
şi sigur pentru alegerea unui sistem termoizolant. Găsiţi mai multe detalii în paginile următoare:

cel mai bun PAGINA 14

Sistemul
baumit open

mai bun  PAGINA 16

Sistemul
baumit STar

bun PAGINA 18

  ▪  Soluţie profesională 
Standard ridicat, cost accesibil

  ▪  lipire fără dibluire până la    
h ≤ 25 m pe zidării noi

  ▪  Finisaj cu efect de 
autocurăţare 
Faţade strălucitoare mult timp

▪  izolaţie cu 20% mai eficientă 
Economie de energie și costuri  
Rezistenţă termică mai bună

▪  permeabilitate bună la vapori 
Confort interior, faţada respiră 
Rezistenţă în timp fără condens

Sistemul
baumit pro

SiSTeme TermoizolanTe baumiT

▪  eficienţă termică maximă 
Rezistenţa termică mai mare 
cu 23%, economie de energie
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următorul nivel - recomandări speciale
Pentru alte aplicaţii în termoizolarea faţadelor, Baumit vă semnalează câteva alternative la sistemele termoi-
zolante standard, cu care puteţi rezolva detalii speciale cu tehnologii mai eficiente, cu produse mai adaptate 
solicitărilor şi cu performanţe extinse.

exTra  

▪   polistiren extrudat xpS Top - Termoizolaţie eficientă şi rezistenţă la umiditate.
▪  Tencuiala baumit mosaikTop - Finisaj decorativ rezistent la intemperii, în 36 de 

combinaţii de culori.

Soluţia completă pentru soclu

cum faci
economie de energie? 
Cu sistemele termoizolante Baumit.

Sisteme
baumit

▪   vată minerală bazaltică - Termoizolaţie rigidă, hidrofobată în masă, cu foarte bună 
permeabilitate la vapori, fonoizolantă şi rezistentă la foc.

▪  Tencuiala baumit SilikatTop - Tencuială decorativă minerală, silicatică, foarte 
permeabilă la vapori, cu absorbţie redusă de apă.

pentru faţade cu exigenţe ridicate privind rezistenţa 
la foc - baumit pro mineral

▪   ancorele de lipire baumit duplex - Soluţia pentru fixarea noului sistem termoizolant 
pe vechile termoizolaţii.

dublarea sistemului termoizolant - baumit duplex

SiSTeme TermoizolanTe baumiT

PAGINA 44

PAGINA 39

PAGINA 39
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SiSTeme TermoizolanTe baumiT
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Baumit openContact - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru 
plăci termoizolante

Baumit openTherm reflect - Plăci termoizolante de faţadă 
open reflect
Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă open

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrack 
Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2G

Baumit openContact - Adeziv albşi masă de şpaclu pentru plăci 
termoizolante

Baumit openTex - Plasă din fibră de sticlă open
Baumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă Premium

Baumit PremiumPrimer - Grund premium

Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect 
de autocurăţare
Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconică
Baumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicatică 
Baumit StyleTop - Tencuială decorativă Style
Baumit CreativTop - Tencuială decorativă de modelaj
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Adezivi speciali pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci 
termoizolante. Detalii suplimentare la pag. 34 - 35.

Tipuri de plăci termoizolante în funcţie de cerinţele dorite. Detalii 
suplimentare la pag. 38 - 39.

La capitolul „Accesorii sisteme termoizolante“ de la pag. 
44 - 47, se găsesc toate tipurile de dibluri pentru fixarea 
plăcilor termoizolante.

Mase de şpaclu pentru toate tipurile de plăci termoizolante. 
Detalii suplimentare la pag. 34 - 35.

Plasele din fibră de sticlă pentru armarea maselor de şpaclu, 
parte componentă a sistemelor termoizolante, se găsesc la 
capitolul „Accesorii sisteme termoizolante“, la pag. 41.

Amorsarea masei de şpaclu se poate realiza cu PremiumPrimer 
sau UniPrimer. Detalii suplimentare la pag. 30.

Toate tipurile de tencuieli decorative Baumit se găsesc la capitolul 
„Finisaje pentru faţade“, la pag. 22 - 29.

permeabilitate şi capacitate 
ridicată de termoizolare
Baumit oferă sisteme termoizolante foarte eficiente cu produse de 
înaltă tehnologie. Sistemul inovativ Baumit open acumulează cele 
mai înalte performanţe prin utilizarea sa. Toate componentele siste-
mului sunt compatibile între ele şi oferă siguranţă garantată 100%.

SiSteme termoiZolante Baumit SiStemul termoiZolant Baumit oPen
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SiSTeme TermoizolanTe baumiT

Lip
ire

Lip
ire

Pl
ac

ă 
te

rm
oi

zo
la

nt
ă

Pl
ac

ă 
te

rm
oi

zo
la

nt
ă

Di
bl

ur
i

Di
bl

ur
i

Şp
ăc

lu
ire

Şp
ăc

lu
ire

Ar
m

ar
e

Ar
m

ar
e

Gr
un

du
ire

Gr
un

du
ire

Te
nc

ui
al

ă
de

co
ra

tiv
ă

Te
nc

ui
al

ă
de

co
ra

tiv
ă

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci 
termoizolante 

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclu 
pentru plăci termoizolante

Baumit ProTherm - Polistiren expandat pentru faţadă 
Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă open 
Baumit Frontrock MaxE - Plăci de vată minerală bazaltică „Dual 
Density“
Baumit FKD - Vată minerală bazaltică
Baumit FKD S - Vată minerală bazaltică

Baumit StarTherm - Polistiren expandat grafitat pentru faţade 
Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă open

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrack 
Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2G
Baumit  Dübel H1 ECO - Dibluri cu cui metalic H1 ECO

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrack 
Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2G
Baumit  Dübel H1 ECO - Dibluri cu cui metalic H1 ECO

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci 
termoizolante 

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclu 
pentru plăci termoizolante 

Baumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă PremiumBaumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă Premium

Baumit PremiumPrimer - Grund premium
Baumit UniPrimer - Grund universalBaumit PremiumPrimer - Grund premium

Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă organică
Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţare 
Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconică
Baumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicatică
Baumit StyleTop - Tencuială decorativă Style
Baumit CreativTop - Tencuială decorativă CreativTop

Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconică
Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţare
Baumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicatică
Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă organică
Baumit StyleTop - Tencuială decorativă Style
Baumit CreativTop - Tencuială decorativă de modelaj

Termoizolare 
perfectă

Soluţii 
complete 
baumit

SiStemul termoiZolant Baumit ProSiStemul termoiZolant Baumit Star

■ economie de energie şi bani
■ mai mult confort în spaţiul de locuit
■ comportare excelentă în timp, 
     certificare eoTa
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SiStemul termoiZolant Baumit oPen

SiSTemul TermoizolanT baumiT open

Baumit openContact
adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv mineral pulverulent, pe bază de ciment alb, permeabil la vapori, pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante de 
faţadă Baumit openTherm şi Baumit openTherm Reflect, ca şi pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat 
pentru sistemul termoizolant Baumit open.

Consum  Acoperire    
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)
   
Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit opentherm reflect
Plăci termoizolante de faţadă open reflect 

Plăci termoizolante de faţadă de culoare gri-argintiu,cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite şi o faţă cu acoperire reflect, per-
meabilitate la vapori (μ=10) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. 
Conductivitate termică λ = 0,031 W/mK

Grosime (cm)      4                       6                        8                    10                      12                     14                         16                      18                   20

Suprafaţă (m2)      6                        4                       3                    2,5                      2                      1,5                        1,5                       1                     1

Nr. plăci pachet    12                       8                       6                      5                        4                        3                            3                         2                     2

**

Baumit Startrack red
dibluri Startrack roşu 

Lipire fară dibluire suplimentară pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 
40 mm. Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Lungime tijă Consum    
88mm  cca. 6 dibluri/m² 
  (1 cutie pt. cca. 50 m²)
Livrare: Cutie 300 buc.

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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finiSaJe Pentru SiStemul termoiZolant Baumit oPen

Baumit SilikonTop   Pagina 23

Baumit SilikatTop   Pagina 23

Baumit StyleTop   Pagina 22

Baumit CreativTop   Pagina 24 

cum poţi asigura
un climat interior sănătos? 
Cu sistemul termoizolant Baumit open.

baumit
open
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SiSTemul TermoizolanT baumiT open

SiStemul termoiZolant Baumit oPen

Baumit PremiumPrimer
Grund premium 

Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor 
decorative. Parte componentă a sistemelor  termoizolante Baumit open şi Star.

Consum  Acoperire   
cca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg  
  cca. 25 m²/găleată 5 kg  
   
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
                 Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

Baumit opentex
Plasă din fibră de sticlă open

Plasă de armare rezistentă la mediu alcalin, pentru înglobarea în masa de şpaclu. Parte componentă a sistemului termoizo-
lant Baumit Open , verificata in sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000KN/5cm.
Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm

Consum  Acoperire    
1,1 ml/m² cca. 45 m²   

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

**

Cu efeCt de autoCurăţare Prin Puterea luminiire
co

m
an

da
T baumit nanoporTop

Pagina 22

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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SiStemul termoiZolant Baumit Star

SiSTemul TermoizolanT baumiT STar

Baumit Startherm
Polistiren expandat grafitat pentru faţadă 

Plăci termoizolante de faţadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite 
ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit. Verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm.
Conductivitate termică λ = 0,032 W/mK

Grosime (cm)      5             6              7              8               9              10               11              12                14                  16                18                20

Suprafaţă (m2)      5             4             3,5            3             2,5            2,5               2                2                 1,5                 1,5               1,5                1

Nr. plăci pachet     10           8              7               6              5                5                  4                4                   3                      3                 3                   2

Baumit StarContact White
adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi înglobarea plasei din fibră de sticlă, plăcilor 
termoizolante de faţadă Baumit şi plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, şi ca masă de şpaclu 
pe beton.

Consum  Acoperire    
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Startrack red
dibluri Startrack roşu 

Lipire fară dibluire suplimentară pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 
40 mm. Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Lungime tijă Consum     
88mm  cca. 6 dibluri/m²  
  (1 cutie pt. cca. 50 m²)
Livrare: Cutie 300 buc.

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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finiSaJe Pentru SiStemul termoiZolant Baumit Star

SiSTemul TermoizolanT baumiT STar

durabilitate şi
economie de energie? 
Cu sistemul termoizolant Baumit Star.

Baumit NanoporTop   Pagina 22

Baumit SilikatTop   Pagina 23

Baumit StyleTop   Pagina 22

Baumit CreativTop   Pagina 24

baumit
STar

SiStemul termoiZolant Baumit Star

Baumit Startex
Plasă din fibră de sticlă Premium 

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro, 
verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, 
lăţime – 100 cm.

Consum  Acoperire      
1,1 ml/m² cca. 45 m²    

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit PremiumPrimer
Grund premium 

Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor 
decorative. Parte componentă a sistemelor  termoizolante Baumit open şi Star.

Consum  Acoperire    
cca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg  
  cca. 25 m²/găleată 5 kg  
   
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
                 Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

re
co

m
an

da
T baumit SilikonTop

Pagina 23

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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SiStemul termoiZolant Baumit Pro

SiSTemul TermoizolanT baumiT pro

Baumit Protherm
Polistiren expandat ignifug pentru faţade 

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistenţe 
mecanice ridicate. Format: 50 x 100 cm.
Conductivitate termică λ = 0,039 W/mK

Baumit mineral Wool - Vată minerală bazaltică

Plăci rigide de vată minerală bazaltică hidrofobată.

Detalii la pagina 39.

**

Baumit ProContact
adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat şi vată minerală.

Consum  Acoperire     
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Grosime (cm)   2             3              4           5            6            7           8           9           10           12          14           16          20

Suprafaţă (m2)  12               8                 6              5               4             3,5            3            2,5           2,5              2             1,5            1,5             1

Nr. plăci pachet  24             16               12           10              8               7              6              5               5               4                4                3               2 

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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SiStemul termoiZolant Baumit Pro

SiSTemul TermoizolanT baumiT pro

Soluţia profesională la
costuri accesibile? 
Cu sistemul termoizolant Baumit Pro.

baumit
pro

Baumit Startex
Plasă din fibră de sticlă Premium 

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro, 
verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, 
lăţime – 100 cm.

Consum  Acoperire      
1,1 ml/m² cca. 45 m²    

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit uniPrimer
Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbţie şi aderenţă la aplicarea tencuielilor decorative Baumit.

Consum  Acoperire    
cca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg  
  cca. 25 m²/găleată 5 kg  
   
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
                 Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

finiSaJe Pentru SiStemul termoiZolant Baumit Pro

Baumit NanoporTop   Pagina 22

Baumit SilikonTop   Pagina 23

Baumit SilikatTop   Pagina 23

Baumit StyleTop   Pagina 22

Baumit CreativTop   Pagina 24re
co

m
an

da
T baumit GranoporTop

Pagina 23

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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FiniSaje penTru Faţade

cel mai bun PAGINA 22

baumit
nanoporTop

mai bun  PAGINA 23

baumit
SilikonTop

bun PAGINA 23

  ▪  Finisaj performant 
flexibil și rezistent la        
intemperii, cu cost accesibil

  ▪  permeabilitate bună la vapori 
Faţadă uscată, finisajul respiră 
Rezistenţă în timp fără defecte

  ▪  natural şi incombustibil 
Efect protector la clădiri vechi 
Rezistenţă la foc

▪  rezistenţă la intemperii 
Protecţie la umiditate și 
murdărire, culori uniforme

▪  perfect permeabil la vapori 
Faţadă uscată, finisajul respiră 
Rezistenţă în timp fără defecte

▪  efect de autocurăţare 
Culori strălucitoare şi uniforme 
Faţade frumoase mai mult timp

baumit
GranoporTop

Tencuieli decorative pentru faţade cu personalitate
recomandĂrile baumiT pentru calităţi şi beneficii
Baumit a creat mai multe tipuri de finisaje pentru faţade, cu funcţionalitate specifică sau performanţe inova-
tive. Recomandările Baumit pentru calităţi şi beneficii sunt un mijloc rapid şi sigur pentru alegerea finisajului 
optim pentru orice faţadă. Găsiţi mai multe detalii în paginile următoare.
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exTra  

▪   Tencuială decorativă mozaic - Finisaj decorativ rezistent la intemperii, în 36 de 
combinaţii de culori. Recomandat în special pentru zona de soclu.

▪   baumit design life - Realizează efecte deosebite pe faţade. Combinaţii speciale        
cu produse de top.

baumit mosaikTop

baumit design life

▪ Tencuială decorativă de modelaj - Finisaj livrat în 6 granulaţii, colorabil în masă. 
Se aplică pe suporturi obişnuite şi pe termosisteme,  în cel puţin 17 tehnici diferite şi 
peste 30 de texturi decorative.

baumit creativTop

cum menţii faţadele
curate şi strălucitoare? 
Cu Baumit Nanopor cu fotocataliză.

baumit
nanopor

Cu efeCt de autoCurăţare Prin Puterea luminii

următorul nivel - recomandări speciale
Aspectul individual al unei faţade depinde nu numai de formă şi culoare, ci şi de vibraţia texturii suprafeţelor. 
Baumit vă recomandă câteva finisaje alternative, cu care puteţi conferi mai multă personalitate faţadelor, în 
acelaşi timp cu o mai bună rezistenţă la intemperii şi flexibilitate pe sisteme termoizolante.

PAGINA 24

PAGINA 28

PAGINA 33
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tenCuieli deCoratiVe Pentru faţade

Baumit nanoportop
tencuială decorativă cu efect de autocurăţare

Tencuială decorativă în strat subţire, cu proprietăţi speciale împotriva murdărirei şi efect de autocurăţare. Structură periată (K), 
pentru faţade. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obţine cu ajutorul luminii o protecţie naturală şi îndelungată împotri-
va murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanţe chimice dăunatoare sănătăţii şi mediului. 

Structură  Consum Acoperire  
Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 6,0 m²/găleată  
Tencuială periată 2 K cca. 3,0 kg/m² cca. 8,0 m²/găleată 
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 10,0 m²/găleată 
   
Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg

*

FiniSaje penTru Faţade

Baumit Styletop
tencuială decorativă Style 

Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşină sintetică, pentru finisarea decorativă a faţadelor. Paletă de culori 
intense cu rezistenţe mecanice ridicate la solicitări mecanice. A se avea în vedere fişa tehnică pentru domeniul de utilizare. 

Structură Consum Acoperire  
Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată  
Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată 
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg

Se colorează conform paletarului Life (codurile de culoare cu terminaţia 1).

1) Se utilizează numai pe sisteme termoizolante cu masele de şpaclu în strat gros (≥5 mm/strat) sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex (3-4 
mm/strat). Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

baumit Style
colecţia culorilor intense

baumit

* Tencuielile decorative Baumit pentru faţade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar preţul este în funcţie de încadrarea în grupa de culoare.
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tenCuieli deCoratiVe Pentru faţade

Baumit duotop
tencuială decorativă duo 

Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini sintetice pentru faţade. 

Structură Consum Acoperire  
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 
Tencuială striată 2 R cca. 2,7 kg/m² cca. 11,0 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg

Se colorează conform paletarului Baumit Life (coduri de culoare cu terminaţiile 6, 7, 8, 9).

Pentru aplicarea tencuielii la temperaturi de ≥1°C si ≤15°C cu umiditatea relativă ≤ 95 % se va utiliza împreună cu produsul Baumit 
SpeedTop (detalii pagina 52).

Baumit Granoportop
tencuială decorativă organică 

Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini organice pentru faţade. Permeabilă la vapori şi rezistentă la factori climatici. 

Structură  Consum Acoperire  
Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată  
Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată  
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 
Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată 
Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg

Pentru aplicarea tencuielii la temperaturi de ≥1°C si ≤15°C cu umiditatea relativă ≤ 95 % se va utiliza împreună cu produsul Baumit 
SpeedTop (detalii pagina 52).

*

Baumit Silikattop
tencuială decorativă silicatică

Tencuială decorativă minerală în strat subţire pe bază de silicat de potasiu, pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori cu 
absorbţie redusă de apă. 

Structură Consum Acoperire  
Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată 
Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată 
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 
Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată 
Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg

*

Baumit Silikontop
tencuială decorativă siliconică

Tencuială decorativă în strat subţire, pe bază de răşini siliconice, pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori şi extrem de 
impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Acum şi parte componentă a sistemului OPEN. Se utilizează ca strat de 
finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc. 

Structură Consum Acoperire  
 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată 
Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată  
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 
Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată 
Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Pentru aplicarea tencuielii la temperaturi de ≥1°C si ≤15°C cu umiditatea relativă ≤ 95 % se va utiliza împreună cu produsul Baumit 
SpeedTop (detalii pagina 52).

*

* Tencuielile decorative Baumit pentru faţade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar preţul este în funcţie de încadrarea în grupa de culoare.
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tenCuială deCoratiVă de modelaJ

Baumit Creativtop
tencuială decorativă de modelaj

Tencuială de modelaj, gata preparată, aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată la decorarea şi finisarea creativă a 
faţadelor. Consumul depinde de tehnica de modelare. Pentru detalii referitoare la tehnicile de modelaj consultaţi Ghidul de 
punere în operă a tencuielii Baumit CreativTop sau site-ul www.baumit.com, secţiunea „Color Search“. 

Baumit CreativTop Max 4 mm

Consum  Acoperire  
cca. 5,0 - 6,2 kg/m² cca. 4,0 - 5,0 m²/găleată 

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg

Baumit CreativTop Trend 3 mm

Consum  Acoperire  
cca. 4,2 - 6,2 kg/m² cca. 5,0 - 6,0 m²/găleată 
 
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg

Baumit CreativTop Vario 1,5 mm

Consum  Acoperire  
cca. 2,5 - 5,0 kg/m² cca. 5,0 - 10,0 m²/găleată 

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
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FiniSaje penTru Faţade

cum puteţi câştiga mai
multă libertate în design? 
Baumit CreativTop de la structură la neted.

baumit
creativTop

Baumit Creativtop
tencuială decorativă de modelaj

Baumit CreativTop Fine 1 mm

Consum  Acoperire  
cca. 2,9 - 4,2 kg/m² cca. 5,9 - 8,6 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg

Baumit CreativTop Pearl 0,5 mm

Consum  Acoperire  
cca. 1,5 - 3,5 kg/m² cca. 7,0 - 16,5 m²/găleată 

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg

Baumit CreativTop Silk 0,2 mm*

Consum  Acoperire  
cca. 1,8 - 3,8 kg/m² cca. 6,5 - 13,5 m²/găleată 
 
Livrare: Găleată 25 kg, 24găleţi/palet=600 kg

*Numai culoare albă!



video 

punerea 
în operă pe 
baumit.com

FiniSaje penTru Faţade

cunoaşteţi cele 2 variante
de finisaje netede?
CreativTop Silk şi CreativTop Pearl

baumit
creativTop
Finisaje netede

26

creativ, colorat, unic.
Cei care apreciază posibilităţile nenumărate ale Baumit Life, cel mai cuprinzător program de colorare pentru 
faţade, vor fi mai mult decât încântaţi de Baumit CreativTop. Această tencuială exterioară poate fi colorată în 
758 de nuanţe, combinaţiile creative depăşind barierele imaginaţiei. Finisajele roluite, spălate, şpăcluite sau 
striate, rugoase sau netede, precum şi numeroase alte structuri pentru faţade pot deveni, în sfârşit, realitate 
cu Baumit CreativTop. De acum, faţadele vor avea personalitate nu numai prin originalitatea combinării 
culorilor, ci vor putea fi percepute şi prin vibraţia texturii suprafeţelor. 
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teHniCi de modelare Cu Baumit CreatiVtoP maX

teHniCi de modelare Cu Baumit CreatiVtoP trend

teHniCi de modelare Cu Baumit CreatiVtoP fine

teHniCi de modelare Cu Baumit CreatiVtoP SilK

Tehnica nivelării cu bidineaua

Tehnica pieptănării Tehnica modelării cu aer 
comprimat

Tehnica tufuirii CreativTop Silk cu aspect 
metalic

Tehnica roluirii

CreativTop Fine + Silk
Tehnica beton aparent fin

Tehnica roluirii

Tehnica pulverizării

Tehnica spatulării

Tehnica relief

Tehnica nivelării cu bidineaua Tehnica perierii

Tehnica nivelării cu gletiera

Tehnica spatulării

Tehnica combinăriiTehnica pulverizării CreativTop Trend + Silk
Tehnica beton aparent brut

Tehnica pieptănării

Tehnica perierii

Tehnica drişcuirii Tehnica pulverizării Tehnica roluirii Tehnica stropirii

Tehnicile de modelare din imagini sunt orientative.
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MosaikTop 301

MosaikTop 307

MosaikTop 313

MosaikTop 319

MosaikTop 325

MosaikTop 331 • 

MosaikTop 302

MosaikTop 308

MosaikTop 314 • 

MosaikTop 320

MosaikTop 326

MosaikTop 332• 

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 315

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 304

MosaikTop 310

MosaikTop 316

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 305

MosaikTop 311

MosaikTop 317• 

MosaikTop 323 • 

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318

MosaikTop 324• 

MosaikTop 330

MosaikTop 336

36 de culori
Mosaik 

Baumit mosaiktop
tencuială decorativă mozaic 

Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru faţade, în special pentru zona de soclu. A se consulta fişa tehnică 
pentru utilizarea tipului de amorsă.

36 de combinaţii de culori conform mostrarului mozaic:
M 301, M 302, M 303, M 304, M 305, M 306, M 307, M 308, M 309, M 310, M 311, M 312, M 313, M 314, M 315, M 316, M 317, M 318, 
M 319, M 320, M 321, M 322, M 323, M 324, M 325, M 326, M 327, M 328, M 329, M 330, M 331, M 332, M 333, M 334, M 335, M 336.

Consum  Acoperire   
cca. 5,5 kg/m² cca. 4,5 m²/găleată  

 Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg

Nuanţele marcate cu punct albastru       se pot utiliza pe sisteme termoizolante numai pe suprafeţe limitate (elemente decorative).
Codurile  trecute îngroşat în culoarea roşie sunt permanent pe stoc fără limită de cantitate. Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

• 

rezistenţă ridicată la umezeală
pentru zonele cu trafic intens
durabilitate în timp



29

Fi
ni

sa
je

 p
en

tr
u 

Fa
ţa

de

tenCuială Praf de Piatră Pentru aPliCare Pe SiSteme termoiZolante

tenCuială Praf de Piatră Pentru aPliCare Pe SuPorturi de tenCuieli minerale

FiniSaje penTru Faţade

Baumit edelPutz
Praf de piatră (alb) 

Tencuială decorativă minerală în strat subţire, culoare alb natur, pe bază de ciment alb, aplicată manual sau mecanizat, 
interior/exterior. Granulă max. 2 mm.

Consum     
cca. 5,5 kg/m² la 3-4 mm grosime la 2 straturi   

 Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit edelPutz Spezial
tencuială decorativă minerală pe sistem termoizolant 

Tencuială decorativă minerală în strat subţire pe bază de ciment de 2 mm pentru sisteme termoizolante, de culoare alb 
natur.

Consum  Acoperire   
cca. 3,0 kg/m²  cca. 8,3 m²/sac 25 kg  

 Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Sistem cu tencuiala decorativă baumit edelputz Spezial
Suport

Sistem termoizolant

Tencuială decorativă:
Baumit EdelPutz Spezial*

*Pentru obţinerea unei faţade personalizate, colorată şi cu o durată mare de viaţă, se recomandă utilizarea vopselei de faţadă
Baumit SilikatColor/Baumit SilikonColor.
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Grunduri/amorSe

ProduSe SPeCiale

Baumit PremiumPrimer
Grund premium 
Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor 
decorative. Parte componentă a sistemelor  termoizolante Baumit open şi Star.

Consum  Acoperire    
cca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg  
  cca. 25 m²/găleată 5 kg  
   
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
                 Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

Baumit uniPrimer
Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbţie şi aderenţă la aplicarea tencuielilor decorative Baumit.

Consum  Acoperire    
cca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg  
  cca. 25 m²/găleată 5 kg  
   
Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg
                 Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

Baumit Speedtop
aditiv pentru iarnă 
Soluţie gata preparată cu rol de accelerator de priză şi de uscare pentru tencuielile SilikonTop, GranoporTop. 
Condiţii de aplicare: temperatură ≥+1° C şi ≤ + 15°C şi umiditate relativă ≤ 95 %.

Consum      
300 ml/cutie tencuială decorativă 30 kg   

Livrare: Bidon 300 ml

Baumit SperrGrund
Grund barieră 
Grund de culoare albă, împotriva petelor din suport, pentru interior şi exterior. Grundare pentru tencuieli în strat subţire şi vopsele.

Consum  Acoperire     
cca. 0,5 kg/m² la 2 straturi cca. 30 m²/găleată  

Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg

Baumit tiefenGrund
Grund de impregnare 
Grund pentru întărirea suporturilor minerale şi organice. Se foloseşte înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decora-
tive şi vopsele. 

Consum  Acoperire     
cca. 0,25 kg/m² la 1 strat cca. 48 m²/bidon  

Livrare: Bidon 12 kg

**

**

Baumit Putzfestiger
Întăritor de tencuială 
Pentru întărirea tencuielilor minerale friabile. Recomandat pentru tencuielile de var şi var–ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă!

Consum  Acoperire     
cca. 0,2 - 0,4 kg/m² cca. 30 - 60 m²/bidon  
funcţie de suport

Livrare: Bidon 12 kg

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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Baumit nanoporColor
Vopsea cu efect de autocurăţare

Vopsea minerală pe bază de silicaţi pentru faţade, cu proprietăţi speciale împotriva murdăriei şi efect de autocurăţare. Prin 
utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obţine cu ajutorul luminii o protecţie naturală şi îndelungată împotriva murdăriei. 
Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanţe chimice dăunatoare sănătăţii şi mediului. 

Consum:  cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Straturi:   1 strat vopsea Baumit Nanopor diluată cu 10-15% apă (grundare) şi 1 strat vopsea Baumit Nanopor
  
  Acoperire   
Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată  
Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l
                Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

*

Baumit SilikonColor
Vopsea siliconică 

Vopsea pe bază de răşină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă şi rezistenţă ridicată la apă. Se utilizează la 
finisarea construcţiilor vechi sau noi, precum şi la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu). 

Consum:  cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Straturi:   1 strat vopsea Baumit Silikon diluată cu 10-15% apă (grundare) şi 1 strat vopsea Baumit Silikon

  Acoperire   
Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată  
Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l
                Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

*

Baumit SilikatColor
Vopsea silicatică 

Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori şi cu absorbţie redusă de apă. Recomandată 
pentru renovarea monumentelor şi clădirilor vechi. 

Consum:  cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Straturi:   1 strat vopsea Baumit Silikat diluată cu 10-15% apă (grundare) şi 1 strat vopsea Baumit Silikat 

  Acoperire   
Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată  
Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată
 
 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l
                Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

*

Baumit GranoporColor
Vopsea acrilică 
Vopsea pe bază de răşini organice pentru faţade. 

Consum:  cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Straturi:   1 strat vopsea Baumit Granopor diluată cu 10-15% apă (grundare) şi 1 strat vopsea Baumit Granopor 

  Acoperire   
Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată  
Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l
                Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

*

Baumit StyleColor
Vopsea Style

Vopsea pe bază de răşină organică cu o paletă coloristică intensă. 

Consum:  cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Straturi:   1 strat vopsea Baumit Style diluată cu 10-15% apă (grundare) şi 1 strat vopsea Baumit Style

  Acoperire   
Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată  
Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l
                Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

Se colorează conform paletarului Baumit Life (în codurile de culoare cu terminaţia 1).

FiniSaje penTru Faţade

* Vopselele Baumit pentru faţade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar preţul este în funcţie de încadrarea în grupa de culoare.
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finiSaJe Cu aCCente uniCe

FiniSaje penTru Faţade

Culori Baumit laSur

Baumit Lasur, Metallic şi Glitter realizează efecte deosebite pe faţadă. Aceste vopsele dau personalitate şi unicitate 
faţadei. Produsele pot fi aplicate pe toate tipurile de finisaje Baumit (în afară de tencuiala Nanopor).

Vopsea Baumit lasur
Vopsea Lasur gata preparată pe bază de răşini organice pentru finisare la exterior. (Punerea în operă se va face numai de 
către o persoană specializată)

Consum  Acoperire   
cca. 0,08 - 0,1 kg/m² cca. 150 - 185 m²/găleată  
  cca. 50 - 62 m²/găleată 

 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg
                Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

**

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

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

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

pot culorile să fie mai  
mult decât simple culori?
Design Life rupe barierele imaginaţiei.

baumit
design life

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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FiniSaje penTru Faţade

Vopsea Baumit metallic 

Vopsea gata preparată cu efect metalic cu rezistenţă ridicată. Se aplică cu trafaletul (rola) de blană sau prin pulverizare cu 
pistolul (A se vedea fişa tehnică).

Consum  Acoperire   
cca. 0,3 - 0,35 kg/m² cca. 42 - 50 m²/găleată 15 kg  
  cca. 14 - 16,5 m²/găleată 5 kg 
 
Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg
                Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

**

Vopsea Baumit finish 

Vopsea transparentă pe bază de răşini organice pentru Baumit Lasur.

Consum  Acoperire   
cca. 0,08 - 0,1 kg/m² cca. 150 - 185 m²/găleată 15 kg  
  cca. 50 - 62 m²/găleată 5 kg    

Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg
                Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

**

Culori Baumit Glitter

Vopsea Baumit Glitter 
Vopsea transparentă gata preparată aplicabilă prin pulverizare cu pistolul. Pe suprafeţe structurate creează efecte 
strălucitoare.

Consum  Acoperire    
cca. 0,1 - 0,15 kg/m² cca. 100 - 150 m²/găleată 15 kg  
  cca. 33 - 50 m²/găleată 5 kg 

 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg
                Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg

**

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

Culori Baumit metalliC

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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adeZiVi Şi maSe de ŞPaClu Pentru SiSteme termoiZolante

componenTe SiSTeme TermoizolanTe

Baumit openContact
adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv mineral pulverulent, pe bază de ciment alb, permeabil la vapori, pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante de 
faţadă Baumit openTherm şi Baumit openTherm Reflect, ca şi pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat 
pentru sistemul termoizolant Baumit open.

Consum  Acoperire     
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)
   
Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit StarContact White
adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi înglobarea plasei din fibră de sticlă, plăcilor 
termoizolante de faţadă Baumit şi plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, şi ca masă de şpaclu 
pe beton.

Consum  Acoperire     
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit ProContact
adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat şi vată minerală.

Consum  Acoperire     
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

maSe de ŞPaClu Pentru SiSteme termoiZolante

Baumit duoContact
adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat.

Consum  Acoperire   
cca. 4,5-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,6-3,1 m²/sac  
cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Powerflex
masă de şpaclu organică armată cu fibre 

Masă de şpaclu organică sub formă de pastă, gata pregătită pentru utilizare, cu o elasticitate ridicată, utilizată pentru înglo-
barea plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS.

Consum  Acoperire   
cca. 4,0-5,0 kg/m² cca. 5,0-6,25 m²/găleată  

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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adeZiVi Pentru SiSteme termoiZolante

componenTe SiSTeme TermoizolanTe

Baumit Suprafix
adeziv polistiren - suporturi lemnoase 

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn, 
bitum etc.), a plăcilor termoizolante de faţadă Baumit EPS şi XPS-TOP.

Consum  Acoperire     
cca. 2,0-2,5 kg/m² cca. 10,0-12,5 m²/sac  
(lipire continuă) (lipire continuă)
cca. 4,0-4,5 kg/m² cca. 5,6-6,25 m²/sac
(lipire punctuală) (lipire punctuală)
   
Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit dispersionsKleber
adeziv în dispersie 

Adeziv pastă gata preparat, fără solvenţi, pentru lipirea plăcilor termoizolante de faţadă EPS, XPS TOP şi vată minerală 
pe suport de lemn.

Consum  Acoperire   
cca. 1,5 - 2,5 kg/m² cca. 10,0 - 16,5 m²/găleată  

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg

Baumit Bitufix 2K
adeziv bituminos 2K 

Adeziv bituminos, bicomponent, pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolaţiile bituminoase.

Consum  Acoperire     
cca. 4,0-8,0 l/m² cca. 4,0-7,5 m²/set  

Livrare: Set 30 l, 12 seturi/palet=360 l

Baumit nivofix
adeziv polistiren - suporturi denivelate 

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor termoizolante EPS. Nu se recomandă ca masă de şpaclu pentru 
armarea plăcilor de polistiren.

Consum  Acoperire    
cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 6,25-5,0 m²/sac  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

**

**

Sistem cu adeziv pentru polistiren baumit SupraFix

Adeziv BituFix 2K / Adeziv SupraFix

Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF

Adeziv StarContact White + Plasă StarTex

Grund Premium Primer + Tencuială decorativă MosaikTop

Hidroizolaţie Baumacol Protect

Membrană de drenaj (la umplere)

Plăcile de XPS se vor diblui la 30 cm
de la cota terenului amenajat.

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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componenTe SiSTeme TermoizolanTe

cel mai bun PAGINA 38

baumit open şi
openTherm reflect 

mai bun  PAGINA 38

baumit StarTherm
bun PAGINA 38

  ▪  performanţă termică şi 
durabilitate. - Termoizolaţie cu 
standard ridicat, cost accesibil

  ▪  reducerea grosimilor de 
izolare - Dibluri mai scurte, 
solbancuri înguste

  ▪  protecţie reflect 
Împiedică supraîncălzirea 
plăcilor

▪  izolaţie cu 20% mai eficientă 
Economie de energie şi costuri

▪  permeabilitate bună la vapori 
Confort interior, faţada respiră 
Rezistenţă în timp fără condens

▪  eficienţă termică maximă 
Rezistenţă termică mai mare 
cu 23%, economie de energie

baumit proTherm

performanţă şi durabilitate pentru faţade
recomandĂrile baumiT pentru calităţi şi beneficii
Baumit oferă o gamă largă de izolaţii pentru sisteme termoizolante de faţadă. Pentru clădiri noi sau pentru 
reabilitări, pentru orice buget şi orice preferinţă. Recomandările Baumit pentru calităţi şi beneficii sunt un mijloc 
rapid şi sigur pentru alegerea unei termoizolaţii pentru faţadă. Găsiţi mai multe detalii în paginile următoare.



Si
ST

em
e 

Te
rm

oi
zo

la
nT

e

37

componenTe SiSTeme TermoizolanTe

exTra  PAGINA 39

▪   plăci rigide din vată minerală bazaltică maxe - hidrofobată în masă, cu foarte 
bună permeabilitate la vapori, fonoizolantă şi rezistentă la foc, stabile dimensional şi 
rezistente la mediu alcalin.

▪   plăci rigide din vată minerală bazaltică FKd S - hidrofobată în masă, cu foarte 
bună permeabilitate la vapori, fonoizolantă şi rezistentă la foc, stabile dimensional şi 
rezistente la mediu alcalin.

vată minerală bazaltică „dual density“

vată minerală bazaltică

cum sporeşti
confortul casei tale? 
Cu plăcile termoizolante Baumit.

baumit
Therm

▪   polistiren extrudat rugos xpS Top - Termoizolaţie eficientă şi rezistentă la umi-
ditate, rezistentă la compresiune şi la impact.

polistiren extrudat rugos pentru soclu

următorul nivel - recomandări speciale
Aplicaţii speciale în termoizolarea faţadelor necesită materiale adaptate acestor solicitări, care oferă 
performanţe extinse. Baumit vă semnalează câteva alternative la termoizolaţiile pentru faţadă, cu 
performanţe superioare de impermeabiliate sau de permeabilitate la vaporii de apă.
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PoliStiren eXPandat Pentru faţadă

Baumit opentherm reflect
Plăci termoizolante de faţadă open reflect 

Plăci termoizolante de faţadă de culoare gri-argintiu,cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite şi o faţă cu acoperire reflect, per-
meabilitate la vapori (μ=10) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. 
Conductivitate termică λ = 0,031 W/mK

Grosime (cm)      4                       6                        8                    10                      12                     14                         16                      18                   20

Suprafaţă (m2)      6                        4                       3                    2,5                      2                      1,5                        1,5                       1                     1

Nr. plăci pachet    12                       8                       6                      5                        4                        3                            3                         2                     2

componenTe SiSTeme TermoizolanTe

Baumit opentherm
Plăci termoizolante de faţadă open 

Plăci termoizolante de faţadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori (μ = 10). Perfect compatibile cu zidăriile din 
blocuri ceramice sau BCA având practic aceeaşi permeabilitate la vapori ca acestea.
Conductivitate termică λ = 0,038 W/mK

Grosime (cm)     8                                10                               12                               14                               16                             18                            20

Suprafaţă (m2)     3                                2,5                                2                               1,5                              1,5                              1                               1

Nr. plăci pachet     6                                  5                                  4                                 3                                  3                                2                               2

**

Baumit duotherm
Polistiren expandat ignifug pentru termoizolaţii 

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163.
Format: 50 x 100 cm
Conductivitate termică λ = 0,041 W/mK

Baumit Protherm
Polistiren expandat ignifug pentru faţade 

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistenţe 
mecanice ridicate (TR 150 KPa). Format: 50 x 100 cm. 
Conductivitate termică λ = 0,039 W/mK

Grosime (cm)   2             3              4           5            6            7           8           9           10           12          14           16           20

Suprafaţă (m2)  12               8                 6              5               4             3,5            3            2,5           2,5             2             1,5            1,5              1

Nr. plăci pachet  24             16               12           10              8               7              6              5               5               4               4                 3               2

Grosime (cm)   2             3              4           5            6            7           8           9           10           12          14           16           20

Suprafaţă (m2)  12               8                 6              5               4             3,5            3            2,5           2,5              2             1,5           1,5              1

Nr. plăci pachet  24             16               12           10              8               7              6              5               5                4               4              3                 2 

Baumit Startherm
Polistiren expandat grafitat pentru faţadă 

Plăci termoizolante de faţadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite 
ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit. Verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm.
Conductivitate termică λ = 0,032 W/mK

Grosime (cm)      5             6              7              8               9              10               11              12                14                  16                18                20

Suprafaţă (m2)      5             4             3,5            3             2,5            2,5               2                2                 1,5                 1,5               1,5                1

Nr. plăci pachet     10           8              7               6              5                5                  4                4                   3                      3                 3                   2

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



Si
ST

em
e 

Te
rm

oi
zo

la
nT

e

39

PlăCi din Vată minerală

PoliStiren eXtrudat Pentru SoClu

Baumit XPS toP P Sf
Polistiren extrudat rugos XPS toP P Sf pentru soclu 

Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falţ (SF), pentru termoizolarea zonei de soclu. Format: 126,5 x 61,5 cm.
Conductivitate termică λC = 0,035 W/mK.
Cod identificare: Pentru grosimi 3-60cm: T1-DS(TH)-CS(10/Y)200-TR200-DLT(2)5-WD(V)5-FT1
   Pentru grosimi 8-10 cm: T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-TR200-DLT(2)5-WD(V)5-FT1

Grosime (cm)   3              4                5                6                  8                 10                 12                14                16                  18

Nr. plăci pachet  14              10                  8                   7                      5                      4                       4                      3                       3                       2

Suprafaţă (m2) 10,5          7,5                  6                5,25               3,75                  3                       3                   2,25                 2,25                1,5

**

Detaliu îmbinare

Detaliu suprafaţă

componenTe SiSTeme TermoizolanTe

Baumit universalplatte P
Polistiren extrudat universalPlatte P

Plăci striate din polistiren extrudat, cu muchii drepte (GK), pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164.
Format: 60 x 125 cm
Conductivitate termică λC = 0,035 W/mK.
Cod identificare: T1-DS(TH)-DLT(2)5
Grosime : 2 cm - muchii drepte (GK) 
Nr. plăci pachet: 20
Suprafaţă (m2): 15

**

Baumit fKd
Vată minerală bazaltică

Vată minerală bazaltică lipită cu răşină sintetică, testată în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 şi EN 13162. 
Format: 60  x 100 cm.
Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1-AF5 
Conductivitate termică λD = 0,039 W/mK.

Baumit fKd S
Vată minerală bazaltică

Material izolant fabricatdin fibre minerale bazaltice lipite cu răşină. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 şi 
EN 13162. Format: 60  x 100 cm
Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU-AF5 
Conductivitate termică λD = 0,036 W/mK.

Grosime (cm)  2             3              4             5             6            7           8           9           10             12

Suprafaţă (m2) 7,2                 4,8                     3,6                   3                     2,4                1,8              1,8               1,8                1,2                   1,2

Nr. plăci pachet 12                     8                        6                     5                       4                    3                   3                  3                    2                       2 

Grosime (cm)  6                              7                            8                          10                           12                           14                        15                      16

Suprafaţă (m2) 2,4                         1,8                        1,8                        1,2                          1,2                         1,2                       1,2                    1,2

Nr. plăci pachet  4                              3                            3                            2                              2                             2                           2                        2

Baumit frontrock maxe
Plăci de vată minerală bazaltică „dual density”

Plăci rigide de vată bazaltică alcătuite din 2 straturi integrate. Stratul superior de până la 2 cm are o densitate mărită ce îî 
conferă o rezistenţă superioară, iar stratul inferior are o densitate care îî conferă transfer termic îmbunătăţit. 
Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 ş i SR EN 13162. Format: 60  x 100 cm.
Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(4)-DS(TH)-CS(10)(20)-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 
Conductivitate termică λD = 0,036 W/mK.

Grosime (cm)  6                        7                       8                      10                      12                     14                    16                         18                        20

Suprafaţă (m2) 2,4                    1,8                  1,8                    1,2                    1,2                    1,2                   1,2                        1,2                      1,2

Nr. plăci pachet  4                         3                      3                        2                        2                        2                       2                            2                          2

**

**

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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aCCeSorii Pentru SiSteme termoiZolante

acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

Baumit e-form - Profil de dilataţie faţadă

Profil pentru rosturi de dilataţie în faţadă, cu lăţimi cuprinse între 5 şi 25 mm.
Lăţime aripi: 12,5 x 12,5 cm.

Bucată 2,5 m, 1 legătură = 20 buc. = 50 m   
     

Baumit V-form - Profil de dilataţie faţadă

Profil pentru rosturi de dilataţie la colţuri intrânde, cu lăţimi cuprinse între 5 şi 25 mm.
Lăţime aripi: 12,5 x 12,5 cm.

Bucată 2,5 m, 1 legătură = 20 buc. = 50 m   
     

Baumit Profil aluminiu de colţ cu plasă

Profil de aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă.
Lăţime aripi: 10 x 15 cm.

Bucată 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m   
     

Baumit Profil colţ rolă 

Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90˚.

 Rolă = 25 m  

Baumit Profil de legătură la uşi şi ferestre 

Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanşare şi plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanşe a sistemului 
termoizolant la tocul ferestrei.
     
Bucată, 1,4 m, 1 cutie = 25 buc. = 35 m 
Bucată, 2,4 m, 1 cutie = 25 buc. = 60 m 

Baumit Profil PVC de colţ cu plasă  

Profil din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.
Lăţime aripi: 10 x 15 cm.

Bucată 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m   
     

Baumit Profil de soclu 

Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baumit.

Bucată 2,5 m, 1 legătură = 10 buc. = 25 m - grosimi 5, 6, 8, 10 cm
Bucată 2,5 m, 1 legătură = 6 buc. = 15 m - grosimi 12, 14, 15, 16, 18 cm

**

**

**

Pentru grosimile de polistiren 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18 cm produsul nu se află în mod curent pe stoc. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



Si
ST

em
e 

Te
rm

oi
zo

la
nT

e

41

aCCeSorii Pentru SiSteme termoiZolante

acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

Baumit fugendichtBand BG 1
Bandă de etanşare 

Bandă precomprimată autoadezivă şi autoexpandabilă din polistiren, impermeabilă şi rezistenţă la intemperii.
15/2-6 pentru rosturi late de 2 – 6 mm.
     
Rolă 18 m, 1 cutie = 5 role = 90 m 

Baumit Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar 

Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieşite ale faţadei ( ferestre, uşi, balcoane etc.).
Lăţime aripi: 10 x 10 cm.

Bucată 2,0 m, 1 legătură = 25 buc. = 125 m   
     

Baumit Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar 

Piesă îmbinare colţ interior 1 pachet = 10 buc.   
    

 
Piesă îmbinare colţ exterior 1 pachet = 10 buc.   
     

Baumit duotex
Plasă din fibră de sticlă - GG150 

Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare a straturilor de adeziv de şpaclu. Rezistenţa la tractiune 1750 N/5cm. 
Latura ochiului: 4 - 5 mm. Culoare de identificare: roşu.

Consum  Acoperire    
1,1 ml/m² cca. 45 m²   

Livrare: Rolă 50 m², 35 role/palet=1750 m²

**

**

Baumit Startex
Plasă din fibră de sticlă Premium 

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro, 
verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, 
lăţime – 100 cm.

Consum  Acoperire      
1,1 ml/m² cca. 45 m²    

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit opentex
Plasă din fibră de sticlă open

Plasă de armare rezistentă la mediu alcalin, pentru înglobarea în masa de şpaclu. Parte componentă a sistemului termoizo-
lant Baumit Open , verificata in sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000KN/5cm.
Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm

Consum  Acoperire      
1,1 ml/m² cca. 45 m²    

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

cel mai bun PAGINA 44

baumit
StarTrack duplex

mai bun  PAGINILE 44-45bun PAGINA 46

  ▪  performanţă şi durabilitate. 
Rezistenţă ridicată, agrement 
european, costuri optime

  ▪  Sistem fără punţi termice 
Ancore montate direct pe suport 
Faţade eficiente, fără defecte

  ▪  Sistem fără punţi termice 
Ancore montate direct pe suport 
Faţade eficiente, fără defecte

▪  lipire în loc de dibluire 
Montaj mai simplu şi mai sigur 
Fără dibluri suplimentare

▪  lipire în loc de dibluire 
Montaj mai simplu şi mai sigur 
Fără dibluri suplimentare

▪  Garantate pe suport critic 
Izolaţie existentă, suport vechi 
Rezistenţă şi siguranţă în timp

baumit
StarTrack orange,
StarTrack blue şi
StarTrack red

baumit H1 eco,
STr u 2G şi 
Schlagdübel Sd 8

Fixare cu dibluri sau ancorare prin lipire
recomandĂrile baumiT pentru calităţi şi beneficii
Fixarea sau ancorarea termoizolaţiei pe suporturi critice necesită dibluri specifice ca alcătuire şi adâncime 
de montaj. Baumit inovează: Ancore de lipire StarTrack, cu lungime egală, montate direct pe suport şi fixarea 
suplimentară a termoizolaţiei prin lipire pe suport şi pe ancore. Montaj mai sigur şi mai uşor, fără punţi termice. 
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de ce sunt diblurile baumit
revoluţionare? 
Economisiţi timp, bani şi energie.

baumit 
StarTrack

acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

1.) Lungime de ancorare în suportul portant.
2.) Numai pentru sistemele termoizolante open, Star şi Pro.

3.) Ancorare în BCA minim 65 mm.
4.) Dibluri constructive, utilizate ca măsură suplimentară de siguranţă.

Clasificări în funcţie
de domeniul de utilizare

StarTrack Orange2) ≥ 40 mm

StarTrack Duplex2) ≥ 40 mm

StarTrack red2) ≥ 40 mm

StarTrack blue2) ≥ 40 mm

Baumit SD 8 3) ≥ 35 mm

Diblu Universal STR U 2 G 3) 25/65 mm

Diblu cu cui din plastic Ø8/604) ≥ 25 mm

Diblu cu cui metalic Ø8/604) ≥ 25 mm

Diblu pentru lemn şi metal 20-30 mm

Ancorare1)

Categoria de folosinţă

LemnA B C D E

Beton Cărămidă
plină

Blocuri
ceramice

Beton
uşor B.C.A.

inovaţie în tehnologia faţadelor.
Lipire în loc de dibluire – acesta este motto-ul pentru cel mai inovativ şi mai performant sistem termoizolant 
Baumit, încă din anul 2005. Ancorele de lipire StarTrack, cu lungime egală, se montează direct pe suport şi astfel 
fixează suplimentar termoizolaţia numai prin lipire. Montajul este mai sigur şi mai uşor. În plus, sunt eliminate 
complet punţile termice din termosistem.

ancorele baumit Startrack pentru toate tipurile de suport.
Ancorele Baumit StarTrack sunt disponibile în patru variante diferite în funcţie de calitatea şi rezistenţa suportului.
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diBluri

acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

Baumit Startrack orange
dibluri Startrack orange

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obişnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheţi de be-
ton) şi suprafeţelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30. Adâncimea de ancorare 
în stratul portant ≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA. Categorie de folosinţă: A, B, C, E.

Consum  Lungime tijă     
cca. 6 dibluri/m² 88 mm   
(1 cutie pt cca. 50 m²)
   
Livrare: Cutie 300 buc.

**

utilizare universală: sistem StarTrack orange

Beton/Cărămidă plină/Blocuri ceramice/BCA
Tencuială veche (max. 40 mm)

Baumit StarTrack Orange
Baumit openContact

Baumit openTherm reflect

Baumit openTex+
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/Baumit SilikonTop

Diblurile StarTrack se ancorează în suportul portant, şi înainte de lipirea plăcilor termoizolante se aplică adeziv şi pe talerul diblului. Astfel, se 
asigură o ancorare suplimentară între zidăria portantă şi punctele de lipire. Se vor utiliza 6 dibluri / m².

Baumit Startrack duplex
dibluri Startrack duplex 

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obişnuită, destinată dibluirii sistemelor termoizolante existente 
(max. 90 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm. Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, 
etc. Montaj: Bit Torx T 30 Categorie de folosinţă: A, B, C.

Consum  Lungime tijă    
cca. 6 dibluri/m² 138 mm   
(1 cutie pt cca. 33 m²)
   
Livrare: Cutie 200 buc.

**

dublare sistem termoizolant: sistem StarTrack duplex

Diblurile StarTrack se ancorează în suportul portant, şi înainte de lipirea plăcilor termoizolante se aplică adeziv şi pe talerul diblului. Astfel, se 
asigură o ancorare suplimentară între zidăria portantă şi punctele de lipire. Se vor utiliza 6 dibluri / m².

Zidărie portantă
Vechiul sistem termoizolant

Baumit StarTrack Duplex
Baumit openContact

Baumit openTherm reflect

Baumit openTex +
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/Baumit SilikonTop

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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diBluri

Baumit Startrack Blue
dibluri Startrack albastru 

Lipire fără dibluri suplimentare pe suporturi netencuite de beton. Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm. Dome-
niu: Beton. Categorie de folosinţă: A

Consum  Lungime tijă    
cca. 6 dibluri/m² 55 mm   
(1 cutie pt cca. 50 m²)
   
Livrare: Cutie 300 buc.

Diblurile StarTrack se ancorează în suportul portant, şi înainte de lipirea plăcilor termoizolante se aplică adeziv şi pe talerul diblului. Astfel, se 
asigură o ancorare suplimentară între zidăria portantă şi punctele de lipire. Se vor utiliza 6 dibluri / m².

acceSorii SiSTeme TermoizolanTe

Baumit Startrack red
dibluri Startrack roşu 

Lipire fară dibluire suplimentară pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 
40 mm. Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Consum  Lungime tijă     
cca. 6 dibluri/m² 88mm   
(1 cutie pt. cca. 50 m²)
   
Livrare: Cutie 300 buc.

**

**

pentru beton: sistem StarTrack albastru

Beton

Baumit StarTrack Blue
Baumit openContact

Baumit openTherm reflect

Baumit openTex +
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/Baumit SilikonTop

pentru beton, cărămidă plină sau cu goluri, blocuri ceramice: sistem StarTrack roşu

Diblurile StarTrack se ancorează în suportul portant, şi înainte de lipirea plăcilor termoizolante se aplică adeziv şi pe talerul diblului. Astfel, se 
asigură o ancorare suplimentară între zidăria portantă şi punctele de lipire. Se vor utiliza 6 dibluri / m².

Beton/Cărămidă plină sau cu goluri/
Blocuri ceramice

Tencuială veche (max. 40 mm)
Baumit StarTrack Red

Baumit openContact
Baumit openTherm reflect

Baumit openTex +
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer
Baumit NanoporTop/Baumit SilikonTop

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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DIBLURI

**

accesorii sisteme termoizolante

Baumit H1 eco
Diblu cu cui metalic

Dibluri bătute cu cui din oţel şi cap plastifiat, lungime de ancorare mai mare sau egală cu 25 mm.
Domeniu: Beton, cărămidă plină sau cu goluri. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Consum  Diametru tijă  Diametru taler 
cca. 6 dibluri/m² 8 mm  60 mm 

Baumit SchlagDübel SD 8
Diblu SD 8 

Dibluri bătute, cu cui metalic cu rezistenţă la smulgere ridicată, pentru toate tipurile de plăci termoizolante din polistiren sau 
vată minerală. Poate fi combinat cu talere de 140 şi 90. Domeniu de utilizare: beton, beton uşor, cărămidă plină, blocuri 
ceramice. Categoria de folosinţă: A, B. Adâncimea de ancorare în suportul portant ≥ 35 mm. 

1) 10 mm grosime adeziv.  2) 10 mm grosime adeziv şi  20 mm tencuială veche

Baumit STR U 2G
Diblu universal 

Dibluri cu agrement european pentru toate categoriile de folosinţă: A, B, C, D, E. Dibluri universale înşurubate. Lungime de 
ancorare ≥ 25 mm/ 65 mm la BCA. Categoria de folosinţă: beton, cărămidă plină, blocuri ceramice, beton uşor, BCA.

Consum  Diametru tijă  Diametru taler  
cca. 6 dibluri/m² 8 mm  60 mm  

1) 10 mm grosime adeziv.  2) 10 mm grosime adeziv şi  20 mm tencuială veche

Lungime diblu 
(mm) 

Grosime polistiren (mm)
Clădire nouă 1)      Clădire veche 2)

Livrare (buc.)
Cutie

115 80 60 100
135 100 80 100
155 120 100 100
175 140 120 100
195 160 140 100
215 180 160 100

Diblu Livrare (buc.)
Cutie

H1 eco 95 100
H1 eco 115 100
H1 eco 135 100
H1 eco 155 100
H1 eco 175 100
H1 eco 195 100
H1 eco 215 100
H1 eco 235 100
H1 eco 255 100
H1 eco 275 100
H1 eco 295 100

**

**

Lungime diblu 
(mm) 

Grosime polistiren (mm)
Clădire nouă 1)       Clădire veche 2)

Livrare (buc.)
Cutie            Palet

110 60 40 100 5400
130 80 60 100 5400
150 100 80 100 5400
170 120 100 100 4500
190 140 120 100 4500
210 160 140 100 4500
230 180 160 100 4500
250 200 180 100 4500
270 220 200 100 4500
290 240 220 100 2000
310 260 240 100 2000

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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DIBLURI

ACCESORII DIBLURI

accesorii sisteme termoizolante

Baumit DübelTeller 90
Taler de 90 

Taler suplimentar pentru prinderea plăcilor de vată minerală. Diametru taler: 90 mm, accesoriu diblu SD 8.

     
Livrare: Cutie 100 buc.                                           

Baumit STR U 2 G
Dop pentru diblu STR U 2 G 

Dop pentru evitarea punţii termice la diblurile universale STR U 2 G şi diblurile pentru lemn şi metal STR H aplicate la 
suprafaţa plăcii.

     
Livrare: Cutie 500 buc.                           

Baumit IDK T
Diblu cu cui din plastic 

Dibluri bătute cu cui din plastic, lungime de ancorare minim 25 mm. Domeniu de aplicare: beton, cărămidă plină şi piatră.
Categorie de folosinţă: A, B.

Consum  Diametru tijă  Diametru taler  
cca. 6 dibluri/m² 8 mm  60 mm  

Baumit STR H
Diblu pentru lemn şi metal

Dibluri înşurubate speciale pentru lemn şi metal. Lungime de ancorare în suport ≥ 20 mm. Montaj: Bit Torx T 25. 
Categoria de folosinţă: lemn, metal.

Lungime diblu 
(mm) 

Grosime polistiren (mm)
Clădire nouă        Clădire veche 

Livrare (buc.)
Cutie

Culoare

75 40 - 200 roşu
95 60 40 200 bej

115 80 60 200 galben
135 100 80 200 verde
155 120 100 200 alb
175 140 120 200 orange

Lungime diblu 
(mm) 

Grosime polistiren (mm) Livrare (buc.)
Cutie

80 60 100
100 80 100
120 100 100
140 120 100
160 140 100

**

**

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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ANCADRAMENTE FERESTRE ŞI UŞI

PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI ŞI PIETRE DE BOSAJ

PROFILE PENTRU CORNIŞE

PROFILE PENTRU SOLBANCURI

profile pentru faţadă

chiar şi un ancadrament simplu face ca fereastra şi 
zona de acces să atragă orice privire.
Diferitele combinaţii ale profilelor noastre standard vă 
oferă variate posibilităţi şi libertate de creaţie. Anca-
dramentele ferestrelor şi uşilor sunt uşor de montat şi 
finisat datorită stratului de acoperire care este extrem 
de flexibil. Utilizarea profilelor de faţadă adaugă un plus 
de izolare în dreptul buiandrugilor sau a centurilor de 
beton armat.

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni

Baumit Profil de faţadă „A“  2,5 m - l/g/L: 135/25/2.500 mm 

Baumit Profil de faţadă „FB“  2,5 m - l/g/L: 135/40/2.500 mm 

Baumit Profil de faţadă „D“  2,5 m - l/g/L: 120/30/2.500 mm  

Baumit Profil de faţadă „FC“  2,5 m - l/g/L: 67/29/2.500 mm 

Baumit Profil de faţadă „Linzer Stab“ 2,5 m - l/g/L: 40/25/2.500 mm 

Baumit Profil de faţadă „FP“  2,5 m - l/g/L: 135/35/2.500 mm 

Baumit Profil „GC“   1,25 m - l/g/L: 215/160/1.250 mm 

Baumit Profil „SA“   2,5 m - l/g/L: 130/50/2.500 mm 

Baumit Profil „SD“   2,5 m - l/g/L: 120/65/2.500 mm 

Baumit Profil „GG“   1,25 m - l/g/L: 250/200/1.250 mm 

Baumit Profil de faţadă „L“  2,5 m - l/g/L: 120/20/2.500 mm 

Baumit Profil „BD-G“  l/g/L: 500/35/350 mm 
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PRODUSE PENTRU REPARAŢII BETON

cosmetizarea
betonului?
Nimic mai simplu!

protecţie
şi reparaţie
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produse pentru reparaţii beton

Baumit BetoProtect
Protecţie anticorozivă 

Produs monocomponent pe bază de ciment pentru protecţia armăturii contra coroziunii. Asigură o aderenţă excelentă şi 
întărire rapidă la metal şi beton. Grosime de strat minim 1 mm.

Consum      
cca. 0,2 kg/ml armătură    

Livrare: Găleată 2 kg, 100 găleţi/palet=200 kg

**

Baumit BetoFinish
Masă de şpaclu pentru betoane 

Masă de şpaclu aditivată cu întărire hidraulică pentru remedierea defectelor de suprafaţă ale elementelor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat, monolit sau prefabricat: goluri, denivelări, segregări, strat de acoperire beton, armături vizibi-
le, muchii, monolitizări etc., la construcţii sub- şi supraterane. Clasa R2 conform SR EN 1504-3.

Consum       
cca. 1,5 kg/m²/mm     

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

Baumit BetoFill
Mortar de reparaţii 

Mortar special pe bază de ciment pentru reparaţii betoane la interior şi exterior. Pentru remedierea defectelor, se poate apli-
ca într-un strat sau mai multe straturi succesive cu grosimea cuprinsă între 10-40 mm/strat. Se poate utiliza pe suprafeţe 
verticale şi orizontale, cu aplicare manuală, la consolidări, reparaţii, reprofilări, elemente şi structuri de beton, beton armat 
etc. Clasa R3 conform SR EN 1504-3 şi mediul de expunere XF 4

Consum       
cca. 2,0 kg/m²/mm    

Livrare: Sac 30 kg, 42 saci/palet=1260 kg

Baumit BetoHaft
Amorsă pentru aderenţă 

Mortar uscat gata preparat care în amestec cu o cantitate redusă de apă produce un slam folosit ca amorsă de aderenţă a 
mortarului proaspăt de reparaţii, pe suprafeţe vechi din beton.

Consum       
cca. 1,5 kg/m²/mm     

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

**

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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cel mai bun pAginA 53

baumit
mpi 25

mai bun  pAginA 53

baumit
primo 2

bun pAginA 54

  ▪  rezistenţă și permeabilitate 
Aplicare manuală, amestec uni-
form, costuri reduse

  ▪  prelucrare mecanizată  
Eficienţă, amestec omogen, 
economie de timp şi costuri.

  ▪  prelucrare mecanizată  
Eficienţă, amestec omogen, 
economie de timp şi costuri.

▪  difuzie optimă a vaporilor 
Climat interior mai bun

▪  finisare ușoară, drișcuită 
Calitate ridicată, consum optim 
Suprafaţă netedă, aspect bun

▪  difuzie bună a vaporilor 
Aplicabilă şi în încăperi umede 
Mai mult confort la interior

baumit
manu 4

tencuieli

aplicare eficientă pentru confort interior
recomandările baumit pentru calităţi şi beneficii
Sistemele de tencuieli Baumit pentru interior sunt soluţii rapide şi eficiente pentru finisaje la pereţi, uşor de 
executat, cu o bună difuzie la vapori, pentru climat interior mai confortabil. Aplicând tencuielile Baumit, aveţi 
garanţia unor produse performante şi a unor finisaje funcţionale şi rezistente.
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extra  pAginA 53

▪   Tencuială var - ciment pentru interior şi exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. 
pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă.

▪   Tencuială manuală sau mecanizată de ciment – mortar hidrofobat, rezistent la intem-
perii, pentru aplicare şi protecţie la soclu.

baumit mpa 35

baumit sockelputz

▪ Tencuială mecanizată uşoară, de var-ciment şi adaos de perlit – aplicabilă la interi-
or sau exterior, cu greutate specifică mai scăzută, consum redus de material şi efect 
termoizolant.

baumit mpa 35 l

de ce au profesioniştii
încredere în baumit? 
Calitate superioară şi cele mai bune servicii

baumit
tencuieli

tencuieli

următorul nivel - recomandări speciale
pentru realizarea tencuielilor la exterior sau interior, pe orice suport, Baumit vă recomandă câteva mortare cu 
calităţi îmbunătăţite, care răspund unor solicitări speciale de lucrabilitate, aderenţă, rezistenţă la intemperii 
sau la fisurare.
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tencuieli

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

CĂRĂMIDĂ/B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

CĂRĂMIDĂ - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

Pereţi

BetonKontakt
BetonPrimer

12 ore
24 ore

Ratio Glatt
-

Vopsele de interior
Baumit Divina

Ratio Glatt L

BetonPrimer

Primo2 FeinPutz / FinoKlima /
FinoBello / FinoGrande

MPI 25/MVR Uni FinoKlima / FinoBello / FinoGrande

MPI 25/Manu 4 FeinPutz / FinoKlima /
FinoBello / FinoGrande

Tavane
Umiditate <3%

VorSpritzer 3 zile MPI 25 FinoKlima / FinoBello /
FinoGrande / PutzSpachtelBetonPrimer 24 ore MPI 25

BetonKontakt 12 ore
Ratio Glatt

-
Ratio Glatt L

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

Cărămidă
fără amorsă

Ratio Glatt
-

Vopsele de interior
Baumit Divina

Ratio Glatt L

MPI 25 FeinPutz /FinoKlima/
FinoBello/FinoGrande

Primo2 FeinPutz/FinoKlima/
FinoBello/FinoGrande

MVR Uni FinoKlima/FinoBello/FinoGrande

VorSpritzer Manu 4 FeinPutz /FinoKlima/
FinoBello/FinoGrande

VorSpritzer 3 zile

24 ore

* Pe cărămizi (blocuri ceramice) cu absorbţie ridicată. **Adezivi clasă C2 sau adezivi pentru polistiren. *** Necesar în cazul utilizării vopselelor de faţadă.

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

B.C.A.
- - MVR Uni FeinPutz /FinoKlima/

FinoBello/FinoGrande
Vopsele de interior

Baumit Divina

SaugAusgleich 10 ore Ratio Glatt/Ratio Glatt L - Vopsele de interior
Baumit Divina

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci Finisaj

Beton

VorSpritzer
sau

mortare aditivate** 3 zile

MPA 35 L

***FeinPutz Aussen 
Putzspachtel

Tencuială
decorativă

Baumit

MPA 35

Primo2

MVR Uni

Manu 4 Vopsea de faţadă Baumit

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci Finisaj

Cărămidă 
B.C.A. VorSpritzer 3 zile

MPA 35 L

***FeinPutz Aussen
  Putzspachtel

Tencuială decorativă
Baumit

MPA 35

Vopsea de faţadă Baumit
Primo2

MVR Uni

Manu 4
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TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

tencuieli

TENCUIELI DE GRUND CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

Baumit Ratio Glatt L
Tencuială glet uşoară de ipsos

Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 8,5 kg/m²/cm cca. 3,5 m²/sac  
    
Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg

Baumit MPA 35L
Tencuială uşoară var-ciment
Tencuială var - ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior şi interior, prelucrare manuală sau mecanizată. 
Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat. Granulă max. 1 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 11 kg/m²/cm cca. 3,6 m²/sac  
   
Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit Ratio Glatt
Tencuială glet de ipsos

Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 10,5 kg/m²/cm cca. 2,85 m²/sac  
  
Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg

Baumit MPI 25
Tencuială var-ciment 
Tencuială var - ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 14 kg/m²/cm cca. 3 m²/sac   
     
Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit MPA 35
Tencuială var-ciment 
Tencuială var - ciment pentru interior şi exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau 
eficientă. Granulă max. 1 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 14 kg/m²/cm cca. 1,4 m²/sac  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit Primo 2
Tencuială de grund mecanizată var-ciment 

Tencuială var-ciment pentru exterior şi interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Granulă max. 2 mm.

Consum  Acoperire      
cca. 16 kg/m²/cm cca. 2,5 m²/sac la 1 cm grosime   

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit SockelPutz
Tencuială de ciment hidrofobată 
Tencuială de ciment pentru soclu, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Granulă max. 2 mm.

Consum  Acoperire      
cca. 16 kg/m²/cm cca. 0,8 m²/sac la 2 cm grosime   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg
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sistem cu tencuiala baumit thermoputz

tencuieli

TENCUIELI DE GRUND CU APLICARE MANUALĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

Baumit MVR Uni
Tencuială universală var-ciment alb 

Tencuială pe bază de var şi ciment alb pentru interior şi exterior, prelucrare manuală. Recomandată îndeosebi pe zidărie din 
BCA. Granulă max. 1 mm.

Consum : cca. 12,5 kg/m²/cm 
  Acoperire      
Sac 40 kg cca. 3,2 m²/sac 40 kg   
Sac 25 kg cca. 2,0 m²/sac 25 kg  
  
Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit HobbyPutz
Tencuială var-ciment 

Tencuială universală monostrat, cu aplicare manuală pentru exterior şi interior. Granulă max. 1 mm.

Consum  Acoperire      
cca. 12,5 kg/m²/cm cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Manu 4
Tencuială cu aplicare manuală pentru interior şi exterior 

Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior şi exterior. Granulă max. 4 mm.

Consum : cca. 16 kg/m²/cm 
  Acoperire      
Sac 40 kg cca. 1,2 m²/sac la 2 cm grosime   
Sac 30 kg cca. 0,8 m²/sac la 2 cm grosime  
  
Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

Baumit ThermoPutz
Tencuială termoizolantă 
Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior şi exterior.
Conductivitate termică: λ = 0,13 W/mK

Consum  Acoperire     
cca. 0,25 kg/m²/cm cca. 1 m²/sac la 4 cm grosime  

Livrare: Sac 40 l, 40 saci/palet=1,6 m3

Cărămidă

Eficient în situaţia în care se impune folosirea tencuielii decorative
Termoizolează prin folosirea unui singur strat de tencuială
Oferă o barieră permeabilă la vaporii de apă către exterior

Amorsă pentru tencuieli Baumit VorSpritzer

Masă de şpaclu Baumit PutzSpachtel

Grund universal Baumit UniPrimer

Tencuială decorativă silicatică Baumit SilikatTop

Tencuială termoizolantă Baumit ThermoPutz

avantajos pentru tine
baumit thermoputz



te
nc

ui
el

i

55

tencuieli

Eficient în situaţia în care se impune folosirea tencuielii decorative
Termoizolează prin folosirea unui singur strat de tencuială
Oferă o barieră permeabilă la vaporii de apă către exterior

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ŞI EXTERIOR

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR

Baumit VorSpritzer 4 mm
Amorsă pentru tencuieli 4 mm 

Şpriţ de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderenţă pentru suporturi cu absorbţie redusă şi egaliza-
tor de absorbţie pe suporturi cu absorbţie ridicată.

Consum  Acoperire     
cca. 8 kg/m² acoperire 100% cca. 5 m²/sac  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit BetonPrimer
Amorsă BetonPrimer 

Amorsă pentru îmbunătăţirea aderenţei tencuielilor mecanizate de var-ciment şi ipsos la aplicarea pe suporturi de beton. 
Recomandată pe beton neted cu absorbţie redusă. Culoare: galbenă.

Consum  Acoperire     
cca. 0,4 kg/m² cca. 50 m²/găleată  

Livrare: Găleată 20 kg, 24 găleţi/palet=480 kg

Baumit BetonKontakt
Amorsă de contact pe betoane 

Amorsă pentru tencuieli pe bază de ipsos la aplicare pe suport de beton. Culoare: roz.

Consum  Acoperire     
cca. 0,4 kg/m² cca. 50 m²/găleată  

Livrare: Găleată 20 kg, 24 găleţi/palet=480 kg

Baumit SaugAusgleich
Egalizator absorbţie 

Amorsă pentru suporturile puternic absorbante (BCA, blocuri ceramice etc.) înaintea aplicării tencuielilor mecanizate pe bază 
de ipsos. În funcţie de absorbţia suportului se diluează cu 1:2 sau 1:3 cu apă.

Consum  Acoperire     
cca. 25 g concentrat/m² cca. 400 m²/găleată (diluat)  

Livrare: Găleată 10 kg, 30 găleţi/palet=300 kg

**

Pentru toate

tipurile 

de tencuieli

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit MaschinenputzArmierung
Plasă pentru tencuieli mecanizate 

Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră. Latura ochiului: cca. 8x8 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 1,1 ml/m² de tencuială cca. 1 rolă /45 m² de tencuială  

Livrare: Rolă 50 m², lungime 50 m, lăţime 100 cm

**

Baumit Profil de colţ din tablă zincată 

Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior.
    
Bară, 2,7 m, 1 legătură = 25 buc. = 67,5 m

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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TENCUIELI FINE PENTRU EXTERIOR (TINCIURI)

TENCUIALĂ FINĂ PENTRU INTERIOR (TINCI)

Baumit FeinPutz
Tencuială fină albă de interior (Tinci) 

Tinci alb de var ciment pentru interior, prelucrabil manual, pe tencuieli de var – ciment şi termoizolante.

Consum : cca. 6 kg/m²/4 mm grosime 
  Acoperire      
Sac 40 kg cca. 7 m²/sac la 4 mm grosime   
Sac 25 kg cca. 4 m²/sac la 4 mm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit FeinPutz Aussen
Tencuială fină albă de exterior (Tinci) 

Tencuială albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de grund.

Consum : cca. 6 kg/m²/4 mm grosime 
  Acoperire      
Sac 40 kg cca. 7 m²/sac la 4 mm grosime   
Sac 25 kg cca. 4 m²/sac la 4 mm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit PutzSpachtel
Masă de şpaclu pentru nivelare şi reparaţii (Tinci) 

Masă de şpaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli sau betoane. 
Granula maximă 0,65 mm. 
Se poate arma pe suprafeţe reduse, utilizată şi ca tinci pe tencuieli de asanare.

Consum  Acoperire    
cca. 4 kg/m² la 3 mm grosime cca. 6 m²/sac la 3 mm grosime  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

**

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit Profile de pontaj 6 mm şi 10 mm 

6 mm - Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafeţelor.
 Bară, 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m  

10 mm - Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafeţelor.
 Bară, 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m  

Baumit SpeedFix
Adeziv rapid pentru profile 

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colţ şi a profilelor de pontaj precum şi a instalaţiilor înainte de ten-
cuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

Consum  Acoperire     
cca. 1.5 kg/ml, funcţie de cca. 21 l/sac=20 ml/sac  
suport pt. o grosime de 15 mm

Livrare: Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

**

tencuieli

Baumit Profile de legătură pentru uşi şi ferestre 

Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc şi tencuială. Pentru tencuieli cu grosime ≥9 mm. Pentru ten-
cuieli interioare.
     
Bară, 2,6 m, 1 legătură = 50 buc. = 130 m 

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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GLETURI PENTRU INTERIOR

GLET PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

suprafeţe
mereu netede?
Cu gleturile de la Baumit.

baumit
Gleturi

Baumit GlemaBrillant
Glet de ciment alb pentru interior şi exterior 
Glet de ciment alb pentru interior-exterior cu prelucrare manuală şi mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var, 
var-ciment, ciment, beton), precum şi pe plăci de gips-carton. Grad ridicat de alb.

Consum  Acoperire      
cca. 1-1,2 kg/m²/mm cca. 8-10 m²/sac la 2 mm grosime   

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg

Baumit FinoBello
Glet extrafin de ipsos 0-4 mm 

Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips carton, cu aplica-
re manuală şi mecanizată. Grad ridicat de alb.

Consum  Acoperire      
cca. 0,8 kg/m²/mm grosime cca. 11 m²/sac la 2 mm grosime   

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg

Baumit FinoGrande
Glet de ipsos 2-6 mm 
Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum  Acoperire      
cca. 1 kg/m²/mm grosime cca. 10 m²/sac la 2 mm grosime   

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg

Baumit FinoKlima
Glet de var cu aplicare manuală şi mecanizată 
Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var –ciment sau beton, sau tencuieli de asanare pentru prelucrare 
manuală sau mecanizată.

Consum : cca. 3,5 kg/m²/2-3 mm grosime 
  Acoperire      
Sac 30 kg cca. 8,5 m²/sac la 2-3 mm grosime   
Sac 20 kg cca. 6 m²/sac la 4 mm grosime  

Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg
                Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg

finisaje pentru interior
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GRUND ŞI VOPSELE PENTRU INTERIOR

frumuseţe
pentru casa ta.
Cu vopselele Baumit Divina.

baumit
divina

Baumit Divina Color
Vopsea superioară, colorată, pentru interior 

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere mare de acoperire şi clasă de lavabilitate ridicată. Se aplică pe toate 
tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula.  

Consum:  cca. 0,22 kg/m²/strat, în funcţie de tipul, calitatea suportului şi culoarea vopselei

  Acoperire   
Găleată 25 kg cca. 113 m²/găleată/strat  
Găleată 16 kg cca. 72 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 25 kg/16 litri, 24 găleţi/palet=600 kg
                Găleată 16 kg/10 litri, 30 găleţi/palet=480 kg

Se colorează conform paletarului Baumit Life (coduri de culoare cu terminaţiile 6, 7, 8, 9).

finisaje pentru interior

Baumit Divina Latex
Vopsea latex 

Vopsea Latex în dispersie apoasă, de culoare albă, ce nu conţine substanţe nocive, cu o putere mare de acoperire. Se 
recomandă în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, şcoli, băi, camere umede, casa 
scării. Fără emisii de solvenţi. Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300. Grad de luciu: mat. Se poate colora în culori pale cu 
pigmenţi uzuali rezistenţi la mediul alcalin.

Consum  Acoperire   
cca. 0,15 l/m²/strat cca. 100 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 15 litri, 24 găleţi/palet=360 litri

Baumit Divina Professionell
Vopsea albă superioară pentru interior 

Vopsea albă superioară pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată, putere mare de acoperire, grad ridicat de alb şi 
aderenţă foarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea 
se poate face cu trafaletul, pensula sau mecanizat cu instalaţia de tip airless. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 1 
conform EN 13300.

Consum:  cca. 0,2 kg/m²/strat
  Acoperire   
Găleată 25 kg cca. 125 m²/găleată/strat  
Găleată 16 kg cca. 80 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 25 kg/16 litri, 24 găleţi/palet=600 kg
                Găleată 16 kg/10 litri, 30 găleţi/palet=480 kg



59

fi
ni

sa
je

 p
en

tr
u 

in
te

ri
or

TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

VOPSEA PENTRU UN CLIMAT SĂNĂTOS ŞI CURAT

GRUND ŞI VOPSELE PENTRU INTERIOR

Baumit Divina Eco
Vopsea lavabilă pentru interior

Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanţe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate 
tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalaţia 
airless. Clasă de lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300. Culoare: albă.

Consum  Acoperire   
cca. 0,25 kg/m²/strat cca. 100 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 25 kg/15 litri, 24 găleţi/palet=600 kg

Baumit KlimaFarbe
Vopsea pentru interior Klima 

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, de culoare albă, pentru interior. Permeabilitate ridicată la vapori, ceea ce 
permite reglarea umidităţii interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete şi mediul interior. Este un produs 
ecologic, fără miros cu putere ridicată de acoperire. Clasa de lavabilitate 3, conf. EN 13300.  Se poate colora în culori pale 
cu pigmenţi uzuali rezistenţi la mediul alcalin. Culoare: albă.

Consum  Acoperire   
cca. 0,15 - 0,20 kg/m²/strat 125-160 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg

Baumit StructoJoy
Tencuială decorativă pentru interior

Tencuială în strat subţire, gata preparată, pe bază de răşini sintetice, în structură striată (R) sau periată (K), colorată în masă, 
pentru interior.  

Structură Consum Acoperire  
Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12 m²/găleată  
Tencuială striată 2 R cca. 2,7 kg/m² cca. 11 m²/găleată 

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg

Se colorează conform paletarului Baumit Life (coduri de culoare cu terminaţiile 6, 7, 8, 9).

Baumit Divina Classic
Vopsea superlavabilă pentru interior 

Vopsea superlavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanţe organice volatile,pentru tavane şi pereţi, 
recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafeţe mari de tip hale de producţie, şcoli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 
2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300. Culoare: albă.

Consum:  cca. 0,22 kg/m²/strat
  Acoperire   
Găleată 25 kg cca. 113 m²/găleată/strat  
Găleată 16 kg cca. 72 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 25 kg/16 litri, 24 găleţi/palet=600 kg
                Găleată 16 kg/10 litri, 30 găleţi/palet=480 kg

finisaje pentru interior
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Baumit Divina Primer
Grund pentru vopsea de interior 

Grund gata preparat pe bază de răşini sintetice folosit pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbţie. Se recomandă 
în cazul utilizării vopselei colorate. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalaţia airless.

Consum  Acoperire   
cca. 0,1 kg/m²/strat 120 m²/găleată/strat  

Livrare: Găleată 12 kg/9 litri, 30 găleţi/palet=360 kg
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cel mai bun pAginA 63

baumit sanova 
einlagen trassputz

mai bun  pAginA 62

baumit
sanovaputz l

bun pAginA 63

  ▪  rezistenţă, impermeabilitate  
Absorbţie redusă, difuzie bună, 
protecţie la umiditate şi săruri

  ▪  difuzie perfectă a vaporilor.  
Asanarea umidităţii și a sărurilor 
Finisaj curat, stabil, fără pete

  ▪  difuzie perfectă a vaporilor.  
Asanarea umidităţii și a sărurilor 
Finisaj curat, stabil, fără pete

▪  aplicare eficientă și ușoară 
Finisaje rezistente la săruri 
Faţade protejate la clădiri vechi

▪  finisaj cu tras, stabil în timp  
Fără fisuri sau eflorescenţe 
protecţie, economie de costuri

▪  produs unic, asanare-finisare 
Var-tras, grund sau tinci pentru 
protecţia clădirilor istorice

baumit
sanovaputz s

restaurări şi asanări

protecţie şi conservare pentru clădiri vechi şi monumente
recomandările baumit pentru calităţi şi beneficii
Clădirile vechi pot fi afectate de umiditate şi săruri care modifică nu numai aspectul finisajelor, ci şi stabili-
tatea tencuielilor sau a zidăriilor. Baumit oferă sisteme de tencuieli pentru reparaţii şi asanări, care răspund 
celor mai ridicate exigenţe tehnice şi estetice. găsiţi mai multe detalii în paginile următoare.
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cum protejăm și conservăm  
clădirile vechi?
Baumit Sanova pentru restaurări şi asanări.

baumit 
sanova

restaurări şi asanări

Sistem
Sanova

Sistemul Baumit Sanova L
Pag. 62

Sistemul Baumit Sanova S
Pag. 62-63

Sistemul Baumit Sanova WTA
Pag. 63

Suport Baumit Antisulfat3) Baumit Antisulfat3)

Variante Varianta 1 Varianta 2

Pregătire suport Baumit SanovaVorspritzer Baumit SanovaVorspritzer Baumit SanovaVorspritzer

Tencuială
Baumit  SanovaPutz L

Baumit  SanovaPutz L Baumit  SanovaPutz S Baumit 
SanovaEinlagenTrassputzBaumit  

SanovaFeinputz

Amorsă Baumit UniPrimer
Baumit PremiumPrimer

Baumit UniPrimer
Baumit PremiumPrimer

Baumit UniPrimer
Baumit PremiumPrimer

Finisaj exterior

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Baumit NanoporColor1)

Baumit SilikatColor1)

Baumit Silikon Color1)

Baumit EdelPutz2)

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Baumit NanoporColor1)

Baumit SilikatColor1)

Baumit Silikon Color1)

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit SilikonTop

Baumit NanoporColor1)

Baumit SilikatColor1)

Baumit Silikon Color1)

Finisaj interior Baumit KlimaFarbe Baumit KlimaFarbe Baumit KlimaFarbe

1) În cazul utilizării vopselelor de faţadă, amorsa se realizează din vopsea diluată cu 10-15% apă, fără a se folosi Grund Universal Baumit.
2) Tencuiala Baumit EdelPutz poate fi aplicată direct pe tencuielile de restaurare (ex. SanovaPutz L) fără amorsare în prealabil.
3) În cazul în care este necesar.

WTA - Asociaţia Profesională-Ştiinţifică pentru Întreţinerea Construcţiilor şi Restaurarea Monumentelor 
din Germania - www.wta.de
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SISTEMUL SANOVA L - VARIANTELE 1 ŞI 2

SISTEMUL SANOVA S

Baumit SanovaPutz L
Tencuială pentru reparaţii L 

Tencuială uşoară pentru renovare, cu efect termoizolant, pentru interior şi exterior cu absorbţie redusă de apă. Nu se 
recomandă pe zonele de soclu. Granulă max. 2 mm.
Conductivitate termică: λ = 0,13 W/mK

Consum  Acoperire     
cca. 0,2 sac/m²/cm cca. 1 sac/m² la 5 cm grosime  

Livrare: Sac 50 l, 50 saci/palet=2,5 m3

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA L - VARIANTELE 1 ŞI 2

Varianta 1 - Finisaje pentru exterior  
Baumit NanoporTop cu Baumit UniPrimer; Baumit NanoporColor Paginile 22, 30, 31
Baumit SilikatTop cu Baumit UniPrimer;  Baumit SilikatColor Paginile 23, 30, 31

Varianta 1 - Finisaje pentru interior 
Baumit KlimaFarbe Pagina 59

Varianta 2 - Finisaje pentru exterior  
Baumit EdelPutz Pagina 29

Baumit SanovaVorspritzer
Amorsă pentru tencuială de reparaţii 

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum  Acoperire     
cca. 3-4 kg/m² (acoperire 50%) cca. 10 m²/sac (acoperire 50%)  
cca. 6-8 kg/m² (acoperire 100%) cca. 5 m²/sac (acoperire 100%) 

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

**

**

Baumit SanovaFeinputz
Tencuială fină de reparaţii 

Tencuială alb natur pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior şi exterior. Granulă max. 1 mm.
Nu se recomandă pe zonele de soclu.

Consum  Acoperire     
cca.5 kg/m² la 4 mm grosime cca. 8 m²/sac la 4 mm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

**

Baumit SanovaVorspritzer
Amorsă pentru tencuială de reparaţii 

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum  Acoperire     
cca. 3-4 kg/m² (acoperire 50%) cca. 10 m²/sac (acoperire 50%)  
cca. 6-8 kg/m² (acoperire 100%) cca. 5 m²/sac (acoperire 100%) 

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

**

restaurări şi asanări

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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SISTEMUL SANOVA WTA

SISTEMUL SANOVA S

restaurări şi asanări

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA S

Finisaje pentru exterior
Baumit NanoporTop cu Baumit UniPrimer; Baumit NanoporColor Paginile 23, 30,31
Baumit SilikatTop cu Baumit UniPrimer;  Baumit SilikatColor Paginile 23, 30, 31

Finisaje pentru interior
Baumit KlimaFarbe Pagina 59

Baumit SanovaPutz S
Tencuială pentru reparaţii S 

Tencuială pentru prelucrare manuală sau mecanizată, hidrofobată, pentru interior şi exterior, în special pentru socluri, pentru 
lucrări vechi şi noi. Granulă max. 2 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 16 kg/m²/cm cca. 1,3 m²/sac la 2 cm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

**

Baumit SanovaVorspritzer
Amorsă pentru tencuială de reparaţii 

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum  Acoperire     
cca. 3-4 kg/m² (acoperire 50%) cca. 10 m²/sac (acoperire 50%)  
cca. 6-8 kg/m² (acoperire 100%) cca. 5 m²/sac (acoperire 100%) 

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

**

Baumit SanovaEinlagenTrassputz
Tencuială monostrat trass-var 

Tencuială monostrat pe bază de tras – var, cu aplicare manuală şi mecanizată pentru asanarea şi renovarea 
clădirilor vechi la exterior şi interior, tencuială hidrofobată. Granulă max. 1 mm.

Consum  Acoperire     
cca. 10-11 kg/m²/cm cca. 1,2 m²/sac la 2 cm grosime  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

**

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA WTA

Finisaje pentru exterior
Baumit NanoporTop cu Baumit UniPrimer; Baumit NanoporColor Paginile 22, 30,31
Baumit SilikatTop cu Baumit UniPrimer;  Baumit SilikatColor Paginile 23, 30, 31

Finisaje pentru interior
Baumit KlimaFarbe Pagina 59

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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ALTE PRODUSE DE ASANARE

Baumit WasserGlas
Apă de sticlă 

Pentru întărirea suprafeţelor friabile ale tencuielilor. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

Consum      
0,2 – 0,4 kg/ m²  funcţie de suport   

Livrare: Bidon 12 kg

Baumit DichtungsSchlämme
Amorsă hidroizolatoare 

Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolare.

Consum       
cca. 2 – 4 kg/m² la solicitări slabe   
cca. 4 - 6 kg/m² la solicitări mari

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

Baumit Antisulfat
Antisulfat 

Soluţie pentru tratarea zidăriilor afectate de săruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova.

Consum  Acoperire    
cca. 0,5-0,8 kg/m² cca. 37 - 60 m²/bidon  
funcţie de suport

Livrare: Bidon 30 kg

**

**

**

restaurări şi asanări

Baumit RenovierSpachtel W
Masă de şpaclu pentru renovări 
Masă de şpaclu minerală, predozată, culoare albă naturală pentru nivelarea tencuielilor atât la construcţiile noi cât şi vechi, 
în special la asanarea şi renovarea clădirilor. Granulaţie: 1 mm.

Consum  Acoperire    
cca. 3,0 kg/m²/3 mm grosime cca. 8 m²/sac/3 mm grosime  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

**

PRODUSE SPECIALE

Baumit SumpfKalk
Var stins pentru reparaţii

Pastă de var stins CL 90-S PL comform cu ÖNORM EN 459-1, hidratat  minim 3 luni. Utilizat pentru realizarea de tencuieli, 
mortare şi vopsele în lucrări de restaurare.

Livrare: Găleată 20 kg, 24 găleţi/palet=480 kg    
                 La cerere  butoi 250 kg   

**

Baumit SanierLösung
Soluţie antimucegai 
Soluţie gata preparată pentru tratarea faţadelor şi pereţilor contra ciupercilor şi mucegaiului.

Consum  Acoperire     
cca. 50-100 g/m² la 2 straturi cca. 100-200 m²/bidon  
pt. suporturi cu absorbţie redusă       

Livrare: Bidon 10 kg

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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PRODUSE PENTRU RENOVARE CLĂDIRI ISTORICE

restaurări şi asanări

Baumit NHL MaschinenPutz
Tencuială mecanizată pe bază de var hidraulic

Tencuială mecanizată fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru aplicarea la clădiri vechi, istorice sau la clădiri noi 
pentru un climat de locuire confortabil. Granulaţie 2mm.

Consum  Acoperire    
cca. 14 kg/m²/cm cca. 1,8 m²/sac/cm 
  cca. 35 m²/t la 2 cm grosime 
   
Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

Baumit NHL 3,5
Var hidraulic clasa 3,5

Var hidraulic natural pentru tencuieli şi mortare, fără adaosuri chimice, cu creştere constantp a gradului de întărire şi a 
rezistenţei. Produs special destinat renovării clădirilor istorice sau monumentelor protejate. Clasa de rezistenţă 3,5 conform 
ONORM EN 459-1.
   
Livrare: Sac 25 kg, 50 saci/palet=1250 kg 

**

Baumit NHL HandPutz
Tencuială manuală pe bază de var hidraulic

Tencuială de grund fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru prelucrare tradiţională manuală. Produs special 
destinat renovării clădirilor istorice şi protecţiei monumentelor. Granulaţie 4mm.

Consum  Acoperire     
cca. 16 kg/m²/cm cca. 1,6 m²/sac/cm 
  cca. 30 m²/t la 2 cm grosime 
   
Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

Baumit TonerdeLösung
Amorsă var hidraulic
 
Soluţie gata preparată pe bază de acetat de aluminiu (3.5%) utilizată pentru suprafeţele de tencuială pe bază de var la 
clădirile istorice. Măreşte gradul de umectabilitate şi absorbţie a stratului suport.

Consum  Acoperire     
cca. 0,2 l/m² strat cca. 60m²/bidon  
   
Livrare: Bidon 12 litri

Baumit NHL VorSpritzer
Amorsă var hidraulic
 
Mortar de amorsare fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru prelucrare manuală şi mecanizată, destinat 
pregătirii suporturilor minerale înainte de aplicarea NHL Handputz sau NHL Maschinenputz, produs special pentru renovarea 
clădirilor istorice şi protecţia monumentelor. Granulaţie 4mm.

Consum  Acoperire    
cca. 6,0 kg/m² (acoperire 100%) cca. 4,0 m²/sac, cca. 160 m²/t  
   
Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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PRODUSE PENTRU RENOVARE CLĂDIRI ISTORICE

şape

Baumit NHL FeinPutz
Tinci pe bază de var hidraulic

Tinci mineral fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru aplicare manuală pe tencuieli de grund.

Consum  Acoperire     
cca. 5 kg/m²/4 mm cca. 5 m²/sac/4 mm - Granulă 1 mm
  cca. 200 m²/t la 4 mm grosime - Granulă 0,6 mm
   
Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

Baumit NHL Glätte
Glet de nivelare pe bază de var hidraulic

Glet de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală cu aplicare manuală sau mecanizată pentru realizarea unor suprafeţe 
netede în clădiri istorice sau noi.

Consum  Acoperire     
cca. 3,5 kg/m²/3 mm cca. 6 m²/sac/3 mm 
     
Livrare: Sac 20 kg, 48 saci/palet=960 kg

**

Baumit NHL Spachtel
Masă de şpaclu pe bază de var hidraulic

Masă de şpaclu de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală utilizată pentru stratul de armare în cadrul Sistemului cu 
Baumit NHL ThermoPutz.

Consum  Acoperire     
cca. 3,6 kg/m²/3 mm cca. 7 m²/sac/3 mm 
     
Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

**

Baumit NHL ThermoPutz
Tencuială termoizolantă pe bază de var hidraulic

Tencuială termoizolantă uşoară fără ciment pe bază de var hidraulic cu permeabilitate ridicată indicat pentru toate suporturile 
minerale cu aplicare manuală şi mecanizată pentru exterior şi interior. Nu este recomandat ca substrat pentru zonele în care 
urmează a fi aplicate placaje. Granulă max. 1.5 mm.

Conductivitatea termică: λ = 0,10 W/mK

Consum  Acoperire     
cca. 0,25 saci/m²/cm cca. 1 m²/sac/la 4 cm grosime 
   
Livrare: Sac 40 litri, 50 saci/palet=2000 litri

**

restaurări şi asanări

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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cel mai bun pAginA 68

baumit speedestrich 
e 300 se 1

mai bun  pAginA 68

baumit
estrich c20

bun pAginA 68

  ▪  durabilă şi rezistentă. 
Şapă normală, în aderenţă 
Soluţie sigură, costuri reduse

  ▪  rezistenţă şi durabilitate 
Flotantă, glisantă, în aderenţă 
Aplicare în orice tehnologie

  ▪  aplicare în orice tehnologie 
Flotantă, glisantă, în aderenţă 
Rezistenşă şi durabilitate

▪  siguranţă în exploatare 
Încălzire prin pardoseală 
Rezistentă la solicitări speciale

▪  rezistă la solicitări speciale  
Încălzire prin pardoseală, spaţii 
umede, montaj pavele

▪  produs cu întărire rapidă 
Umiditate remanentă redusă 
Circulabilă după 24 de ore

baumit
şapă c16

şape

un pas sigur spre perfecţiune
recomandările baumit pentru calităţi şi beneficii
Șapele Baumit se evidenţiază prin prelucrare rapidă şi uscare fără contracţii. Aveţi avantajul aplicării simple 
şi eficiente, pentru pardoseli rezistente, plane şi durabile, la clădiri noi sau la renovarea clădirilor vechi. Cu 
șapele Baumit economisiţi timp şi mergeţi la sigur. găsiţi mai multe detalii în paginile următoare.

suprafeţe perfect 
plane şi netede?
Cu şapele Baumit.

baumit
şape 
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ŞAPE DE CIMENT

ŞAPE FLUIDE DE INTERIOR

Baumit Alpha 3000
Şapă fluidă de interior C30-F6

Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (EN 13813 CA C30-F6) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată 
ca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderenţă. Productivitate ridicată, recomandată şi pentru sistemele de încălzire 
prin pardoseală. Grosime: de la 20 mm, în funcţie de solicitările mecanice.

Consum      
cca. 18,5-19kg/m²/cm = cca. 1,85-1,9 t/m3   

Livrare: Vrac

**

Baumit Alpha 2000
Şapă fluidă de interior C20-F5

Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (EN 13813 CAC20-F5) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată 
ca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderenţă. Productivitate ridicată, recomandată şi pentru sistemele de încălzire 
prin pardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25 - 60 mm (grosimea minimă se stabileşte în funcţie de sistemul 
de pardoseală).

Consum      
cca. 18,5-19kg/m²/cm    

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Recomandat la încălzirea prin pardoseală. 

Baumit C16
Şapă de ciment în aderenţă 

Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderenţă (şapă semiumedă).

Consum:  cca. 20 kg/m²/cm  
  Acoperire     
Sac 40 kg cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime  
Sac 30 kg cca.1,5 m²/sac la 1 cm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

şape

Baumit SpeedEstrich E 300 SE 1
Şapă cu întărire rapidă E 300 SE 1 

Şapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F6-SE1 conform EN 13813) folosită ca şapă flotantă, glisantă sau de aderenţă, pre-
cum şi la sistemele de încălzire prin pardoseală. Placajul ceramic poate fi aplicat după 24 de ore (1 zi)– funcţie de condiţiile 
de uscare din încăpere. Nu se aplică la exterior (şapă semiumedă).

Consum  Acoperire     
cca. 20 Kg/m²/cm  cca. 1,25 m²/sac la 1 cm grosime   

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

Baumit Estrich C20
Şapă de ciment cu aplicare manuală şi mecanizată C20 

Şapă de ciment (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, sau in aderenţă, precum şi la sistemele de încălzire 
prin pardoseală (şapă semiumedă).

Consum:  cca. 20 kg/m²/cm  
  Acoperire     
Sac 40 kg cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime   
Sac 30 kg cca.1,5 m²/sac la 1 cm grosime  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

**

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



şa
pe

69

AMORSE PENTRU PREGĂTIREA SUPORTULUI

Baumit Grund
Amorsă pentru şape şi hidroizolaţii 

Amorsă pentru suporturi absorbante, de culoare albă, utilizată la interior şi exterior, gata preparată, fără solvenţi, pentru 
hidroizolaţii acrilice, şape autonivelante, mase de şpaclu etc.

 Consum Acoperire   
Bidon 25 kg 0,15kg/m² 166 m²/bidon 
Bidon 5 kg 0,15kg/m² 33 m²/bidon 

Livrare: Bidon 25 kg, 24 bidoane/palet=600 kg
                Bidon 5 kg, 84 bidoane/palet=420 kg

VIDEO PUNERE ÎN OPERĂ PE WWW.BAUMIT.COM

ŞAPE AUTONIVELANTE

Baumit Nivello Quattro
Şapă autonivelantă 1-20 mm C20-F6

Masă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (EN 13813 CA-C20-F6) pentru nivelarea şapelor la interior. Se poate aplica în 
grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Consum  Acoperire    
cca 1,5 kg/m²/mm cca. 3,3 m²/sac la 5 mm grosime  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Nivello Duo
Şapă autonivelantă 2-10 mm C16-F5

Masă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (EN 13813 CA-C16-F5) pentru nivelarea şapelor la interior. Se poate aplica în 
grosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Consum  Acoperire    
cca 1,6 kg/m²/mm cca. 3,0 m²/sac la 5 mm grosime  

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

** Baumit SuperGrund
Grund de aderenţă 

Grund rapid, fără solvenţi, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior şi exterior, pardoseli şi pereţi, special pentru 
lipirea placă peste placă, pentru hidroizolaţii acrilice, şape autonivelante, mase de şpaclu etc.Culoare galbenă. 

Consum  Acoperire    
0,10- 0,15kg/m² 33 m² / găleată  

Livrare: Găleată 5 kg, 85 găleţi/palet=425 kg

şape

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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cel mai bun pAginA 73

baumit baumacol 
flextop şi flexuni

mai bun  pAginA 73

baumit baumacol 
proplus

bun pAginA 74

  ▪  avantajos şi economic          
pentru gresie şi faianţă la 
interior

  ▪  pentru placaje ceramice 
porţelanate la interior, trafic 
intens, plăci de dimensiuni mari 

  ▪  rezistă perfect la interior 
plăci absorbante şi porţelanate 
Soluţie sigură, costuri reduse

▪  calităţi extinse la exterior 
Aplicabil la plăci absorbante, 
piatră naturală.

▪  calităţi superioare la exterior  
plăci absorbante şi porţelanate 
Rezistenţă la solicitări şi îngheţ

▪  rezistă la solicitări speciale                   
Încălzire prin pardoseală,  
hidroizolaţii, terase, piscine

baumit baumacol 
basic

baumacol - sisteme pentru placări

soluţii complete de montaj pentru placaje ceramice
recomandările baumit pentru calităţi şi beneficii
O gamă profesională pentru montajul placajelor ceramice la pereţi şi pardoseli, pentru placaje porţelanate, 
klinker sau piatră naturală pe orice tip de suport. Baumit vă recomandă produse pentru pregătirea suportu-
lui, hidroizolaţii, adezivi destinaţi oricărei aplicaţii şi chituri de etanşare, pentru construcţii noi sau renovări. 



ba
um

ac
ol

 - 
si

st
em

e 
pe

nt
ru

 p
la

că
ri

71

Vreţi să realizaţi  
placări perfecte?
Vă oferim soluţia completă.

baumit
baumacol

baumacol - sisteme pentru placări

extra  

▪   mortar adeziv alb - rezistent la umiditate la interior, pentru lipirea în pat subţire a 
plăcilor ceramice absorbante, piatră naturală sau marmură

baumit baumacol bianco

▪   chit de rosturi flexibil - rezistent la umiditate şi îngheţ, la interior şi exterior, pentru 
umplerea omogenă a rosturilor, la orice tip de placaj ceramic sau piatră, marmură, s.a.

baumit baumacol premiumfuge

▪ mortar adeziv alb, flexibil - rezistent la umiditate şi îngheţ, la interior şi exterior, 
pentru lipirea în pat subţire sau mediu a oricăror plăci ceramice, porţelenate, marmură, 
în condiţii de solicitări statice şi termice ridicate.

baumit baumacol flexmarmor

următorul nivel - recomandări speciale
Aplicaţii speciale la placarea pardoselilor necesită materiale adaptate acestor solicitări, care oferă 
performanţe extinse. Baumit vă semnalează câteva alternative la adezivii de lipire, cu performanţe superioare 
de aderenţă, rezistenţă la solicitări şi îngheţ.

pAginA 73

pAginA 74

pAginA 75
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CLASIFICĂRI CONFORM SR EN 12004, 13888 ŞI 14411

Detaliu alcătuire sistem de placare baie Detaliu alcătuire sistem de placare terasă

1. Baumit Grund – Amorsă pentru şape şi hidroizolaţii
2. Baumit Baumacol Protect – Hidroizolaţie pe bază de ciment
3. Baumit Baumacol Strap – Bandă de etanşare
4. Baumit Baumacol FlexUni – Adeziv flexibil superior pentru orice 
tip de placări la exterior şi interior
5. Baumit Baumacol PremiumFuge – Chit de rosturi Premium
6. Baumit Baumacol Silikon – Chit siliconic

1

2

3

4
5

6

UTILIZAREA ADEZIVILOR BAUMIT BAUMACOL

      Recomandat                 Condiţionat               Nerecomandat Baumacol 
FlexMarmor

Baumacol 
FlexTop

Baumacol 
FlexUni

Baumacol 
ProPlus

Baumacol 
Bianco

Baumacol 
Basic

Gresie şi faianţă - interior

Gresie şi faianţă - exterior

Gresie porţelanată - interior

Gresie porţelanată - exterior

Granit (glafuri, trepte) - interior

Granit (glafuri, trepte) - exterior

Mozaic ceramic (absorbant) - interior

Mozaic pe plasă fibră de sticlă - interior

Plăci din spumă expandată (ornamente, fonoizolaţii) - interior

Placaje dimensiuni mari - interior (supraf. plăcii ≤ 0,3 mp)

Placă peste placă

Piatră decorativă

Piatră naturală cu porozitate mare (calcar, travertin)

Plăci rectificate

Piscine (peste hidroizolaţii pe bază de ciment)

Încălzire prin pardoseală

Gips carton (plăci ceramice absorbante)

Placaj peste hidroizolaţii

Faţade

Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală, aluneca-
re redusă şi opentime extins.

Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi 
alunecare redusă.

Mortar de rosturi îmbunătăţit pe bază de lianţi minerali, 
cu cerinţe suplimentare, rezistenţă ridicată la abraziune 
(absorbţie redusă de apă). A - rezistenţă ridicată la 
abraziune ; W - absorbţie redusă de apă.

Conform SR EN 14411: 2007
Placaje grupa I – placaje cu absorbţia de apă  ≤ 3 %
Placaje grupa II – placaje cu absorbţia de apă cuprinsă între 3% şi 10%
Placaje grupa III – placaje cu absorbţia de apă ≥ 10%

Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare 
redusă, deformabil (deformaţie maximă la încovoiere de 
S1 > 2,5 mm).

Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare 
redusă şi opentime extins, deformabil (deformaţia maximă la 
încovoiere de S1 > 2,5 mm < 5mm).

baumacol - sisteme pentru placări

1. Baumit Grund – Amorsă pentru şape şi hidroizolaţii
2. Baumit Baumacol Proof – Hidroizolaţie acrilică
3. Baumit Baumacol Strap – Bandă de etanşare
4. Baumit Baumacol FlexUni – Adeziv flexibil pentru placări 
la exterior şi aplicaţii speciale la interior
5. Baumit Baumacol PremiumFuge – Chit de rosturi Premium
6. Baumit Baumacol Silikon – Chit siliconic

1

2

3

4

5

6

c1te

c2te s1

c2t s1

c1t

cG2 Wa
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ADEZIVI BAUMACOL

baumacol - sisteme pentru placări

Baumit Baumacol FlexMarmor
Adeziv flexibil superior alb 

Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2 TE S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subţire a plăcilor ceramice, gresie 
porţelanată, piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, spaţii co-
merciale, terase, piscine, spaţii umede etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I interior/
exterior, II şi III.

Consum  Acoperire    
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Baumacol FlexTop +Fibre
Adeziv flexibil Top

Adeziv flexibil în pat subţire, clasa C2 TE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru 
lipirea flexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală şi artificială, plăcuţe mozaic supuse la sarcini statice şi ter-
mice mari, la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, spaţii comerciale, terase, piscine, spaţii umede etc. Se foloseşte şi la lipirea 
“placă peste placă”. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I-interior/exterior, II şi III.

Consum  Acoperire     
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Baumacol FlexUni
Adeziv flexibil 

Adeziv flexibil în pat subţire,clasa C2 T S1 conform SR EN:12004, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea flexibilă a 
gresiei porţelanate şi a altor plăci ceramice, piatră naturală şi artificială, plăcuţe mozaic cu absorbţie redusă, la interior şi ex-
terior, pereţi şi pardoseli, inclusiv pe şape cu încălzire înglobată. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale 
grupele I-interior/exterior, II şi III.

Consum  Acoperire     
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Baumacol ProPlus
Adeziv pentru placaje ceramice porţelanate la interior

Adeziv pentru gresie şi faianţă, de clasă C1 TE conform SR EN:12004, pentru lipirea tuturor plăcilor ceramice la interior: plăci 
porţelanate, plăci de dimensiuni mari (≤0,3 mp), pardoseli cu trafic intens, iar la exterior plăci ceramice absorbante de tip 
faianţă, gresie glazurată, plăci ceramice decorative din argilă tratată termic etc. Recomandat în special pentru placaje de 
dimensiuni normale grupele I-interior, II şi III.

Consum  Acoperire    
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg
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Baumit Baumacol Basic
Adeziv gresie şi faianţă 

Adeziv în pat subţire, clasa C1 T conform SR EN:12004, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice 
normale –absorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni 
normale grupele II şi III.

Consum  Acoperire     
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

ADEZIVI BAUMACOL

HIDROIZOLAŢII BAUMACOL PENTRU INTERIOR

HIDROIZOLAŢII BAUMACOL PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

BANDĂ DE ETANŞARE BAUMACOL

Baumit Baumacol Bianco 
Adeziv alb pentru piatră naturală 

Mortar adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subţire a gresiei şi faianţei, 
mozaic, marmură la interior şi exterior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II şi III.

Consum  Acoperire     
cca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac   

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit Baumacol Proof
Hidroizolaţie acrilică 

Hidroizolaţie acrilică monocomponentă-culoare galbenă, fără solvenţi, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanşarea 
fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, duşuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca 1 mm. Aplicare 
cu trafaletul.

Consum  Acoperire      
cca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime cca 4,5 m²/găleată la 1 mm grosime    

Livrare: Găleată 7 kg, 85 găleţi/palet=595 kg

**

Baumit Baumacol Protect
Hidroizolaţie pe bază de ciment cu adaos de polimeri

Hidroizolaţie monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidraulică, fără solvenţi, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru 
etanşarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, balcoane, piscine , terase etc. (grosime 
minimă 2mm). Poate fi utilizată şi ca adeziv pentru placaje ceramice aplicate în condiţii speciale (placaje de dimensiuni mari cu 
grosimi mici 3-5 mm, solicitări de umiditate şi temperatură ridicată, variaţii de temperatură)

Consum  Acoperire       
cca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime cca. 6 m²/sac la 2 mm grosime    

Livrare: Sac 20 kg, 48 saci/palet=864 kg 

Baumit Baumacol Strap
Bandă de etanşare 

Bandă de etanşare la îmbinările între perete şi pardoseală sau între pereţi.

Livrare: Rolă 50 ml

**

baumacol - sisteme pentru placări
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** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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CHITURI BAUMACOL

Baumit Baumacol PremiumFuge
Chit de rosturi Premium 

Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil şi aquastatic, colorat-24 culori, netoxic, rezistent la apă şi îngheţ, clasa CG2 conform 
SR EN 13888, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 1-8 mm, pereţi şi pardoseli, interior şi exterior. 

Consum: cca 0,5-0,9 kg/m² funcţie de formatul plăcilor  
 Acoperire  Găleată 2 kg cca. 8 m²/găleată 
  Găleată 5 kg    cca. 35 m²/găleată

Livrare: Găleată 2 kg, 168 găleţi/palet=336 kg. Culori: alb, gri-ciment, colorat, colorat intensiv
                Găleată 5 kg, 98 găleţi/palet=490 kg. Culori: alb, gri-ciment, colorat.

**

Culoare

White

Cement Grey

Anthracite

Bahama

Bermuda

Brown

Camel

Dark Brown

Grey

Jasmin

Light Blue

Light Brown

Light Green

Manhattan

Miel

Rubin

Silk Grey

Vanille

Găleată 2 kg, 168 găleţi/palet=336 kg. 

Black

Deep Blue

Green

Orange

Red

Yellow

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

baumacol - sisteme pentru placări
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** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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CHITURI BAUMACOL

Baumit Baumacol TrassFuge
Chit de rosturi Trass 4-15 mm 

Mortar de rosturi pe bază de trass, disponibil în 4 culori (Cement Grey, Anthracite, Beige şi Manhattan), rezistent la apă şi 
îngheţ, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea 4-15 mm la pereţi şi pardoseli, la interior şi exterior. Special pentru faţade la 
chituirea placajelor. Previne apariţia sărurilor şi pătarea placajelor pe faţadă.

Consum: cca 0,6-2,0 kg/m² funcţie de formatul plăcilor  

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

Baumit Baumacol Silikon
Chit siliconic 

Chit siliconic pentru etanşare elastică de durată a rosturilor de dilataţie şi a celor de închidere, la interior şi exterior. Rezistent 
la ultraviolete, bacterii şi ciuperci şi la temperaturi cuprinse între -400C şi + 1800C.

Consum : 1 cartuş pentru circa 10 m de rost cu lăţimea de 5 mm    

Livrare: Cartuş 310 ml, 1 palet=78 cutiix12 buc=936 buc.

 
**

**

Culoare

Cement Grey Beige

Anthracite Manhattan

Culoare

White

Cement Grey

Anthracite

Bahama

Bermuda

Brown

Camel

Dark Brown

Grey

Jasmin

Light Blue

Light Brown

Light Green

Manhattan

Miel

Rubin

Silk Grey

Vanille

Black

Deep Blue

Green

Orange

Red

Yellow

Transparent

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

baumacol - sisteme pentru placări

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE

MORTAR PENTRU ZIDĂRII ÎN STRAT SUBŢIRE

Baumit KlinkerMörtel
Mortar special pentru zidărie aparentă 
Mortar special pentru realizarea zidăriilor aparente. Culoare gri deschis, de clasă M10 conform SR EN 998-2.

Consum  Randament       
cca. 1,7 kg mortar uscat cca. 16 l mortar proaspăt/sac    
1l mortar proaspăt

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

MORTARE PENTRU TOATE TIPURILE DE ZIDĂRII
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mortare pentru toate tipurile de zidării

Baumit MM 100
Mortar pentru zidărie M 100 
Mortar uscat, predozat de clasa M10 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt 
  Randament       
Sac 40 kg cca. 24 l mortar proaspăt/sac    
Sac 30 kg cca. 18 l mortar proaspăt/sac   

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

Baumit MM 50
Mortar pentru zidărie M 50 
Mortar uscat, predozat de clasa M5 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt 
  Randament       
Sac 40 kg cca. 24 l mortar proaspăt/sac    
Sac 30 kg cca. 18 l mortar proaspăt/sac   

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

Baumit MM 30
Mortar pentru zidărie M 30 
Mortar uscat, predozat de clasa M2,5 conform SR EN 998-2, pentru zidării, în special pentru BCA.

Consum: cca. 1,4 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt
  Randament       
Sac 40 kg cca. 29 l mortar proaspăt/sac    
Sac 30 kg cca. 22 l mortar proaspăt/sac   

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg
                Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

Baumit PlanoFix 10
Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA 
Mortar uscat, predozat, Premium, de clasă M10 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subţire a blocurilor din BCA.

Consum  Randament       
cca. 1,25 kg mortar uscat 20 l mortar proaspăt/sac    
1l mortar proaspăt 

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg

Baumit PlanoFix 5
Adeziv pentru zidărie din BCA 
Mortar uscat, predozat, de clasă M5 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subţire a blocurilor din BCA.

Consum  Randament       
cca. 1,25 kg mortar uscat 20 l mortar proaspăt/sac    
1l mortar proaspăt 

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg
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SOLUŢII CONSTRUCTIVE PENTRU MONTAREA PAVAJELOR
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Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit SteinKleber 
Baumit PflasterDrainmörtel
Baumit Beton 20 / Strat portant din beton uscat Baumit Beton 20
Strat geotextil permeabil la apă
Strat protecţie antiîngheţ
Strat de fundare

calitate şi funcţionalitate
pentru frumuseţea grădinilor dumneavoastră

sisteme pentru amenajări peisaGistice

Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit SteinKleber 
Baumit PflasterDrainmörtel 
Suprafaţă drenantă (opţional)

Strat suport (exemplu: beton de pantă)Pantă min.2%
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SOLUŢII CONSTRUCTIVE PENTRU MONTAREA PAVAJELOR
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cine te ajută să amenajezi  
grădina visurilor tale?  
Produsele Baumit pentru curte şi grădină

amenajări
peisagistice

produsele Baumit pentru curte şi grădină conferă diversitate şi calitate excepţională pentru toate tipurile de 
amenajări peisagistice. Baumit oferă un sistem de înaltă calitate, începând de la pozarea pavelelor până la 
produse pentru întreţinerea pavelelor. pentru aplicarea de piatră naturală sau artificială în diverse sisteme 
constructive, Baumit vă oferă multiple soluţii de amenajare pentru: grădini, parcuri, iazuri, alei etc.

sisteme pentru amenajări peisaGistice

Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit Beton 20 / Strat portant fără liant
Strat geotextil permeabil la apă
Strat protecţie antiîngheţ
Strat de fundare

Baumit PflasterDrainmörtel
Baumit SteinKleber

Baumit NaturFuge

Strat de poză din piatră / nisip
Strat geotextil permeabil la apă
Strat portant fără liant

Strat protecţie antiîngheţ
Strat de fundare
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PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Baumit PflasterFugenmörtel
Mortar pentru rostuit pavaje 
Mortar uscat, aditivat, cu grad ridicat de lucrabilitate de clasă C 25/30. Pentru rostuirea pavajelor în tehnica “fluidă”.

Consum  Pietre de pavaj: cca. 2- 4 kg/m²/cm adâncime  
  Plăci de pavaj: cca. 1 kg/m²/cm adâncime 

Rosturi perimetrale Randament     
cca. 2 kg/l cca. 14 l mortar proaspăt/sac  
  
Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

Baumit SteinKleber
Adeziv pentru piatră 
Mortar adeziv în pat mediu în grosime de 3-20 mm cu adaos de tras, pentru lipirea pietrelor naturale sau artificiale.

Consum      
cca. 3- 5 kg/m²/5 mm. Grosimea stratului şi consumul  
sunt funcţie de domeniul de utilizare.

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg

Baumit SteinMörtel
Mortar pentru pavaje 
Beton uscat predozat de clasă C 12/15, cu adaos de tras, pentru pozarea pavajelor la interior (pivniţe, crame etc.), precum şi 
ca mortar pentru zidării. Granulă maximă: 4 mm.

Consum       
cca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³   

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

Baumit PflasterDrainmörtel
Mortar drenant pentru pavaje 
Beton drenant de clasă C 16/20, cu adaos de tras, rezistent la îngheţ, ca strat portant sau de pozare a plăcilor şi pietrelor de pavaj.

Mortar drenant G4K

Consum      
cca. 18-20 kg/m²/cm    

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit SteinMörtel plus
Mortar pentru pavaje plus 
Beton uscat de clasă C 16/20 rezistent la săruri şi îngheţ, nu produce eflorescenţe, ca strat suport sau de poză, la interior sau 
exterior, în special, pentru amenajări adiacente iazurilor şi bălţilor precum şi pentru zidării de piatră. Granulă maximă: 4 mm.

Consum       
cca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³   

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

**

**

**

**

Baumit NaturFuge
Nisip pentru rostuit pavaje 
Nisip cu granulaţie controlată cu adaos de lianţi naturali şi aditivi, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj 
(naturale, beton sau clincher) în sistemul de pat drenant (pe nisip sau split). Umplerea rostului se face cu material în stare 
uscată pentru rosturi cu lăţimea de 3-8 mm (GK1) sau 8-15 mm (GK 4). Pentru întărirea materialului se stropeşte suprafaţa.

Baumit NaturFuge GK 1 - Granulă max. 1 mm

Consum      
cca. 0,3 -4 kg/m²/cm adâncime    

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

Baumit NaturFuge GK 4 - Granulă max. 4 mm

Consum       
cca. 0,3 -4 kg/m²/cm adâncime    

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg

**

**

sisteme pentru amenajări peisaGistice

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.
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BETOANE USCATE

BETON GATA PREPARAT... SE ADAUGĂ DOAR APĂ!

Baumit Beton 20
Beton uscat 20 

Beton uscat, predozat, de clasa C16/20, pentru toate aplicaţiile în casă şi grădină, pentru elemente nestructurale, ca strat 
suport pentru pavaje şi placaje, pentru lucrări de infrastructură.

Consum  Randament    
20 kg/m²/cm  cca. 20 l beton proaspăt/sac  

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg

Baumit HobbyBeton
Beton predozat

Beton uscat, predozat, clasa de rezistenţă la compresiune C16/C20 pentru toate lucrările de betonare în casă şi grădină (de 
ex.fundaţii, utilizat ca beton ciclopian, scări, pardoseli, buiandrugi, pentru zidiri la amenajarea grădinilor, ca beton de poză 
pentru pavare cu piatră sau plăci), rezistent la îngheţ.

Consum  Randament     
20 kg/m²/cm cca. 15 l beton proaspăt/sac  

Livrare: Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg

oriunde, rapid, practic

pentru reparaţii în casă, în jurul casei şi în grădină

Se utilizează pentru a se turna în diverse cofraje, pardoseli la garaje şi subsol, trotuare, garduri, 
borduri, trepte, ranforsarea pereţilor piscinei, grătare etc.

Elemente de beton nerelevant structurale: mici fundaţii, dale etc.

Acum mai este nevoie doar de idei şi imaginaţie!

betoane

poziţionare şi fixare  
uşoare? 
Betoanele Baumit vin în ajutor.

baumit
betoane
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serVicii

GENERALITĂŢI TENCUIELI DECORATIVE ŞI VOPSELE

MATERIALE INFORMATIVE

BAUMIT ONLINE

Culori

Culori/stoc

Comandă

Termen de livrare

Comenzi 
ulterioare

Consum

Antimucegai

Cantităţi minime

Mostre

Tencuielile şi vopselele decorative Nanopor, Silikat, Silikon, Granopor, CreativTop, FineTop, FillTop şi Open sunt disponibile 
în 888 de culori conform paletarului de culori “Baumit Life”. Alte culori se execută la cerere. Culorile intense sunt cele cu 
terminaţia 1 şi sunt specifice produselor StyleColor şi StyleTop.

0019 (alb)

Toate produsele în afară de alb se colorează pe bază de comandă.

2 zile lucrătoare de la primirea comenzii pentru produsele aflate în stoc.

La comenzi ulterioare există posibilitatea unor uşoare abateri de nuanţă. În cadrul aceleiaşi şarje nu există variaţii de nuanţă. 
La comenzi suplimentare se specifică şi numărul şarjei din prima livrare.

Consumurile indicate în catalog sunt valabile pentru suprafeţe finisate corespunzător. La suprafaţa reală de tencuit (fără goluri, 
plus şpaleţi) trebuie prevăzut un adaos de 15-20%.

Toate finisajele Baumit sunt aditivate corespunzător contra mucegaiurilor şi ciupercilor.Tencuielile şi vopselele Nanopor, Sili-
kon, Silikat, Granopor şi Artline pot fi livrate la cerere, cu conţinut suplimentar de substanţe ce împiedică formarea mucegai-
ului şi a ciupercilor. Adaosul este de 0,70 RON/kg la tencuieli şi 1,20 RON/kg la vopsele. Se va preciza pe comandă -
antimucegai.

1 palet. (produsele colorate se livrează şi la unităţi de ambalare)

Pentru mostre se percep următoarele taxe:
Tencuieli decorative 10,80 RON/kg
Vopsea Exterior 18,90 RON/kg
Vopsea interior 9,80 RON/kg.

Tencuială Style 17,20 RON/kg
Vopsea Style 36,20 RON/kg

La preţurile afişate pentru realizarea mostrelor se adaugă TVA. Cantitatea minimă pentru realizarea mostrelor la tencuieli 
decorative este de 5 kg, iar la vopsele de interior şi exterior de 3 kg.

  Sisteme de tencuieli, mortare şi
gleturi
Sisteme Baumit de tencuieli mecanizate
Sisteme de mortare uscate pentru pavarea
aleilor şi grădinilor
Sistemul Sanova L
Tencuieli de ipsos mecanizate
Avantajele tencuielilor aplicate mecanizat
Glet de ipsos Fino Grande
Glet de ipsos Fino Bello

  Sisteme termoizolante
Sistemul termoizolant Baumit Open
Sistemul termoizolant Baumit Star
Sistemul termoizolant Baumit Pro
Ghid de punere în operă

  Dibluri
Baumit Duplex

  Finisaje Baumit
Ghid de punere în operă CreativTop
Taste of Life
Tencuială Mosaik
Vopsele pentru interior 
Baumit Divina

  Şape Baumit
Şapă Baumit Alpha 2000
Şapă Baumit Nivello Quattro

Te interesează să termoizolezi, să restaurezi sau să faci renovări? Baumit îţi oferă 
sisteme complete de materiale pentru construcţii.

Un simplu click pe www.baumit.com îţi poate furniza o multitudine de informaţii de 
specialitate despre produsele Baumit. Găseşti aici descrierea produselor şi fişele 
lor tehnice, liste de preţuri, informaţii şi noutăţi.

Tot de pe www.baumit.com îţi poţi downloada conţinutul materialelor informative 
tipărite despre produse.

Special pentru noul univers coloristic de la Baumit este dezvoltat Life Microsite. 
Adică, întregul spectru de la Life poate fi regăsit pe www.baumit.com respectiv 
www.baumitlife.com.
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BAUMIT SERVICE

CALCULE TERMOTEHNICE ŞI ANALIZE DE LABORATOR

MOSTRE ŞI PLASĂ PENTRU FAŢADE

PALETARE

Baumit vine în sprijinul clienţilor cu un pachet complet de servicii în domeniul zidăriilor, tencuielilor, termoizolării şi restaurărilor. Vă consiliem
în domeniul soluţiilor tehnice, vă ajutăm în alegerea produselor şi culorilor pe baza experienţei practice a specialiştilor noştri.

Programul nostru de service cuprinde:
  Calcule termotehnice pentru pereţi
  Recomandări pentru asanări şi restaurări de faţade
  Paletare de culori şi structuri mostre pe şantier
  Asistenţă la întocmirea caietelor de sarcini
  Seminarii teoretice şi practice pentru profesionişti

Calcule termotehnice

  Calcul termic şi de difuzie la vapori
  Optimizarea termoizolării pereţilor

Analize de laborator

  Determinarea
  Concentraţia de săruri

Pentru toate produsele colorate.
  

  Tencuieli decorative
  Vopsea Exterior
  Vopsea Interior

Plasă de protecţie pentru faţade.

Big Life:
Cu cele 888  de culori, noul, inovativul sistem de colorare de la Baumit este modern, în trend. Împreună cu stick-ul USB, 
el este un “must have”pentru fiecare birou de arhitectură, fiind, în acelaşi timp, un instrument ideal pentru proiectanţi.

Easy Life:
Întregul nou sistem de colorare Baumit LIFE, cu 888 de culori, într-un format practic pentru constructorii de pe şantiere.

Taste of Life:
O armonioasă selecţie de 88 de culori elegante din cadrul sistemului de colorare Baumit LIFE. Pentru dumneavoastră, 
specialiştii în domeniul armonizării culorii au ales 20 de combinaţii elegante pentru o selectare rapidă a culorii.

Mosaik:
Modele originale şi structuri într-un format absolut încântător. Cele 36 de noi combinaţii ale noilor tencuieli mozaic sunt 
uşor de utilizat direct pe şantier.

ColorStripes:
Instrument util pentru planurile designerilor şi proiectanţilor. Autoadezive, în orice culoare.

ColorFinder:
Detector de culoare
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Preţurile din prezentul catalog, sunt preţuri maxime de vânzare în
depozitele Baumit din Bucureşti şi Teiuş. Preţurile sunt valabile
până la 31 decembrie 2015. Furnizorul işi rezervă dreptul de a
majora preţurile ca urmare a creşterii semnificative a preţurilor la
materiile prime, energie şi transport şi alte asemenea care intră în
componenţa costurilor de producţie şi livrare.

La preţurile de livrare stabilite prin contract, Furnizorul percepe,
evidenţiate pe factura de marfă, următoarele taxe suplimentare
(preţuri fără TVA):
- contravaloare palet euro returnabil: 31,50 RON/buc + TVA.
- folie de polietilenă pentru protecţie antiumezeală: 5,00 RON/buc.+ TVA

Pentru mostre se percep următoarele taxe:
Tencuieli decorative 10,80 RON/kg
Vopsea Exterior 18,90 RON/kg
Vopsea interior 9,80 RON/kg.
Tencuială Style 17,20 RON/kg
Vopsea Style 36,20 RON/kg

La preţurile afişate pentru realizarea mostrelor se adaugă TVA.

Toate indicaţiile cu privire la consum sunt valori orientative, consumul 
real fiind funcţie de tipul şi calitatea suportului precum şi de
modul de lucru.

Toate fabricile Baumit România sunt certificate conform ISO 9001
şi ISO 14001.

Produsele respectă cerinţele impuse de normele europene având
aplicat marcajul de conformitate CE.

- 1 palet - produse uscate şi umede
- 1 unitate de ambalaj - produse la bucată (profile, dibluri,
plasă şi produse umede colorate)
- 1 unitate de ambalaj - produse speciale: 50% avans

Pentru comenzile primite zilnic până la ora 12:00 livrările se fac
după cum urmează:
- Produse aflate în stoc. Termen de livrare 48 de ore.
- ** Produsele nu se află în mod curent pe stoc. Termen de livrare 14 
zile lucrătoare.

În principiu, marfa vândută şi facturată nu se returnează;

Se atrage atenţia că din momentul preluării mărfii din depozitele
Baumit, delegatul şi/sau transportatorul răspund de asigurarea
încărcăturii în cursul transportului şi manipulării la locul de
descărcare.

Preţuri

Mostre

Indicaţii cu
privire la consum

ISO 9001
ISO 14001

Marcaje de
conformitate

Cantităţi
minime livrate

Termen de livrare

Returnarea mărfii

Asigurarea 
încărcăturii

Informaţii generale

serVicii
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Condiţii de livrare

Transport organizat
de:

Cantităţi de marfă, sau
valoarea mărfii / livrare

Costuri transport / compensaţii (RON / To)

0-150 km 150-300 km >300 km

Baumit Romania *

min. 20 To sau min.
9.000 RON** (toate

produsele minus
produsele grosiere)

Gratuit

min. 20 to sau min 9.000
RON**

(produse grosiere ***)
Gratuit + 15

Baumit Curier
(min. 2 pal sau min.

2.250 RON)
+ 35 + 60

Parteneri Baumit
Romania

Minim 20 tone
(toate produsele minus 
produsele grosiere***)

- 27 - 42 - 52

Minim 20 tone
(produse grosiere***) - 23 - 37

Orice cantitate < 20 tone
(toate produsele minus 
produsele grosiere*** )

-22 - 32 -45 

Orice cantitate  < 20 to
( produse grosiere *** ) -15 - 30

Costuri şi compensaţii pentru transport, conform tabelului 1:
Costuri şi compensaţii pentru transport

Trasee şi orare pentru navetele Baumit Curier, în conformitate cu tabelul 2:
Rute şi zile de livrare cu Baumit Curier

Navetele Baumit Curier vor pleca obligatoriu dacă există cel puţin o comandă standard (min. 2 paleţi, sau valoarea minimă de 2.250 RON).

BAUMIT CURIER

*) La livrări cu camion dotat cu macara, comandată de Cumpărător, se percepe o taxa suplimentară de 22 RON/palet.
**) Pentru cantităţi mai mici decât 20 to/livrare, se facturează contravaloarea transportului raportată la cantitatea ( în tone) de marfă livrată.
***) Produsele grosiere:şape, mortare de zidărie şi tencuieli de grund.

Costurile suplimentare, respectiv compensaţiile parţiale pentru transport, se evidenţiază la rubrica separată, pe factura aferentă fiecărei livrări în parte.
Transportul gratuit se efectuează în condiţiile de mai sus, între depozitul Furnizorului şi o singură locaţie indicată de Cumpărător, unde Cumpărătorul va asigura descărcarea 
expeditivă a mărfii.

Compensaţiile pentru transportul efectuat de Cumpărător se acordă pentru cantităţi de marfă egale sau mai mari decât unităţile minime de livrare (1 palet pentru produse 
uscate la sac, o unitate de ambalaj pentru celelalte produse ş.a., aşa cum este stipulat în listele de preţuri).
Atunci când Cumpărătorul solicită organizarea transportului de către Furnizor, dar nu se întrunesc condiţiile de acordare a facilităţilor cuprinse în Tabelul 1 (cantităţi mai 
mici de 20 to, sau marfă în valoare mai mică de 9000 RON/livrare), Furnizorul va factura contravaloarea transportului aşa cum aceasta rezultă din factura societăţii de 
transport utilizate.

Tabelul 2

Zile Din Bucureşti către: Din Teiuş către:

MARŢI B1 ● Ploieşti – Buzău – Brăila - Galaţi T1 ● Sibiu – Braşov – Sf. Gheorghe
T2 ● Cluj – Zalău – Satu Mare – B. Mare

MIERCURI B2 ● Târgovişte – Piteşti – Rm. Vâlcea – Tg. Jiu
B3 ● Slobozia – Constanţa – Tulcea

T3 ● Târgu Mureş – Odorhei – M. Ciuc
T4 ●Târgu Mureş – Reghin - Bistriţa

JOI B4 ● Piteşti – Slatina – Craiova – D. T. Severin T5 ● Deva – Hunedoara – Reşiţa

Tabelul 1

serVicii
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CONDIŢII DE LIVRARE SILOZ

Produsele se vor transporta şi livra direct pe şantier cu un autocamion cu dotare specială, (Silo-transportor), în silozuri metalice 
Baumit cu capacitatea de 18 m³. Materialele se extrag din siloz cu ajutorul unor instalaţii de transport pneumatic care creează 
în acesta o presiune de aer de max. 2 bari, sau cu ajutorul unor malaxoare cu amestecare continuă, care pot fi puse la dispoziţia 
beneficiarului. Reîncărcarea silozurilor se efectuează cu cimentruck dotat cu compresor de aer. Toate utilajele puse la dispoziţia 
beneficiarului corespund normelor europene şi sunt autorizate pentru funcţionare de ISCIR.

Distanţa maximă între fabrica furnizorului şi locul de amplasare pe şantierul beneficiarului este de 100 Km.

Accesul va fi asigurat de beneficiar pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamion cu greutatea maximă de 40 to. iar la 
locul de amplasare trebuie asigurat un gabarit, în plan de 4x4 m, iar pe înălţime de 8,5m.

Terenul pe care se va amplasa silozul va avea capacitatea portantă necesară pentru a suporta încărcarea dată de silozul plin 
cu material. Dacă silozul trebuie aşezat în apropierea unei săpături, a unui canal, a unei gropi de fundaţie sau oricărui alt tip de 
excavaţie, distanţa de la talpa silozului la marginea săpăturii trebuie să fie mai mare decât o distanţă egală cu adâncimea gropii 
plus un metru (ex.: groapa de 2,5 m adâncime, distanţa minimă egală cu 3,5 m.). Pentru asigurarea unei stabilităţi cât mai bune a 
silozului, dacă este cazul, beneficiarul va asigura amplasarea acestuia pe o platformă executată din dulapi de lemn de 2,50 – 3,00 
m lungime, 30 cm lăţime şi cel puţin 8 cm grosime.

Baumit va asigura livrarea silozului pe şantier în două zile
lucrătoare de la încheierea contractului şi respectiv lansarea
comenzii. Reîncărcarea cu material a silozului se va efectua în
1-3 zile lucrătoare de la lansarea de către beneficiar a comenzii.

Siguranţa instalării şi stabilitatea silozului intră totdeauna în sarcina
beneficiarului. Orice pagube provocate sau datorate accidentelor,
exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnicii şi
securităţii muncii ş.a., timpul utilizării silozului şi utilajelor conexe,
intră în răspunderea beneficiarului.

Generalităţi

Distanţe

Acces

Amplasament

Termen de livrare

Răspunderi

Cantităţi minime Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului silozul Baumit şi utilajele conexe numai cu condiţia ca
beneficiarul să comande una din cantităţile minime de materiale:
Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau şapă          15 tone
Mortare speciale                                                                      7 tone

Taxă instalare
siloz pe şantier

450 RON/produs/amplasament

Mutarea
silozului pe alt
amplasament, în
cadrul aceluiaşi
şantier

Prima mutare                                                       gratuit
Următoarele mutări                      450 RON/mutare

Chirie Pentru următoarele ritmuri de consum:

Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau şapă
1 tonă/zi                              gratuit

Mase de şpaclu
0,5 tone/zi                               gratuit

Reumplerea
silozului

Reumplerea silozului se efectuează cu utilaje de tip cementruck

Returnarea
silozului

În situaţia în care a rămas mai mult de 1 tonă de material neconsumat locatorul va storna contravaloarea
materialului la preţul de livrare diminuat cu 50 RON/to.
În situaţia în care materialul rămas nefolosit, la returnare are masa mai mică decat 1 tonă, locatorul nu va
returna locatarului contravaloarea respectivei cantităţi de material.

Distanţa între
fabrica Baumit şi şantier (km)

0-50 km 50-100 km

Taxa de reumplere
(RON/t) fără TVA

25 50



87

se
rV

ic
ii

87

serVicii

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

ŞAPE

TENCUIELI

ADEZIVI PENTRU GRESIE ŞI FAIANŢĂ

Clasă mortare M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Rezistenţă la compresiune N/mm2 1 2,5 5 10 15 20

Clasă C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60

Rezistenţă la compresiune 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60

Clasă F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30

Rezistenţă la încovoiere 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30

Caracteristici Clasă Valori

Rezistenţă la compresiune la 28 zile CS I
CS II
CS III
CS IV

0,4 bis 2,5 N/mm2

1,5 bis 5,0 N/mm2

3,5 bis 7,5 N/mm2

≥ 6,0 N/mm2

Absorbţia de apă prin capilaritate W 0
W 1
W 2

Nespecificat
c ≤ 0,4 kg/m2min0,5

c ≤ 0,2 kg/m2min0,5

Conductivitatea termică T 1
T 2

≤ 0,1 W/(mK)
≤ 0,2 W/(mK)

Tip Clasă Descriere

C 1 T Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi alunecare redusă.

C 1 T E Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală, alunecare redusă şi opentime extins.

C 2 T S1 Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare redusă, deformabil (deformaţie maximă la încovoiere de S1 > 2,5 mm).

C 2 TE S1 Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare redusă şi opentime extins, deformabil (deformaţia maximă la încovoiere de 
S1 > 2,5 mm < 5mm).

C G2 WA Mortar de rosturi îmbunătăţit pe bază de lianţi minerali, cu cerinţe suplimentare, rezistenţă ridicată la abraziune (absorbţie redusă de apă). 
A - rezistenţă ridicată la abraziune ; W - absorbţie redusă de apă.

Denumire Clasă

Tencuială de ipsos pentru construcţii
Tencuială pe bază de ipsos pentru construcţii
Tencuială de ipsos-var pentru construcţii
Tencuială uşoară de ipsos pentru construcţii
Tencuială uşoară pe bază de ipsos pentru construcţii
Tencuială uşoară de ipsos-var pentru construcţii
Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritate 
a suprafeţei ridicată

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Abrevieri conform SR EN 998-2 

G=Mortar de uz general pentru pentru zidărie L=Mortar uşor pentru zidărie
T=Mortar pentru zidărie în pat subţire

Abrevieri conform SR EN 13 813 

CT=Şapă ciment CA=Şapă anhidrit

Abrevieri conform SR EN 13279-1

Abrevieri conform SR EN 998-1 

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar uşor pentru tencuire/gletuire
CR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare T=Mortar pentru izolare termică

Abrevieri conform SR EN 12004 şi SR EN 13 888



international

  at -
 austria
Wopfinger Baustoffindustrie 
GmbH
AT - 2754 Waldegg
Wopfing 156
Tel.: +43 (0)2633/400-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.com

  bG -
  bulGaria
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 2/9266 918
office@baumit.bg
www.baumit.bg

   ba - bosna i   
 HerceGoVina
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771 
info@baumit.ba
www.baumit.ba

 bY -   
  belarus
Baumit-Bel GmbH
BEL - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a, room 76
Tel.:+375(0) 17/372 75 53
Fax.: +375 (0) 17/372 75 52
info@baumit-bel.by
www.baumit-bel.by

 cn -   
  cHina
Baumit Building Material 
(Suzhou) Co., Ltd.
215221 Suzhou City, P.R. China
No. 1199 Meiyan Ecnomic 
Development Zone,
Pingwang Town, Suzhou City, 
Jiangsu Province
Tel.: +86 (0) 512/82191199
Fax: +86 (0) 521/82191191
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

 cz - česká   
  republika
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Pr°umyslová 1841
Tel.: +420 / 326 900 400
Fax: +420 / 326 900 402
info@baumit.cz
www.baumit.cz

 de -
 deutscHland
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/
Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 (0) 83 24/921-0
Fax: +49 (0) 83 24/921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: 

 es -  
 españa
Baumit S.L.
ES - 28232, Las Rozas (Madrid)
Edificio de Negocios Sevilla, 
c/Dublin, 1, 1A
Tel.: +34 (0) 916/407 227
Fax: +34 (0) 916/360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: 

 fr - 
 france
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles 
29, rue de l’Ormeteau
Tel.: +33 (0) 1 76 21 70 21
Fax: +33 (0) 1 76 21 70 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

 Gr -   
 GriecHenland
Baumit Hellas S.A.
GR - 15235 Vrilissia-Athen
L. Pentelis 49
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
Responsabil de: 

 Hu -   
 maGYarorszáG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog 
Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 (0) 33/512 910
Fax: +36 (0) 33/431 512    
baumit@baumit.hu 
www.baumit.hu

 Hr - 
 HrVatska
Baumit Croatia d.o.o. 
HR - 43541 Sirač 
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 (0) 1/3466 800
Fax: +385 (0) 1/3466 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 it - 
 italia
Baumit Italia Spa
I - 33078 San Vito al 
Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434/84 4444
Fax: +39 0434/85 359
info@baumit.it
www.baumit.it
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 lt - 
 lietuVa
UAB „Baumit Lit“
LT - 02300 Vilnius 
Lentvario g. 1
Tel.: +370 (0) 5/26 40-778
Fax: +370 (0) 5/26 40-732
info@baumit.lt
www.baumit.it

 lV - 
 latVija
Baumit-Baltikum SIA
LV - 1046 Riga 
Kalnciema 88a
Tel.: +371 (0) 674/513 15
Fax: +371 (0) 674/513 17
office@baumit.lv 
www.baumit.lv

Responsabil de:

 

 mk - 
 makedonija
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389/(0)2 306 98 07
Fax: +389/(0)2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

 me - 
 monteneGro
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 (0) 20/241 262
Fax: +382 (0) 20/241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.com

 pl - 
 polska
Baumit sp. z o.o.
PL - 50-107 Wrocław
ul. Sukiennice 6
Tel.: +48 71/358 25 00
Fax: +48 71/358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 ro - 
 romania
Baumit România Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, 
sector 6
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06
Fax: +40 (0) 21/318 24 08
office@baumit.ro 
www.baumit.ro

Responsabil de:

 ru -
 russia
OOO „Baumit“ –
Büro St. Petersburg
RUS – 192007 St. Petersburg
ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.
Tel.: +7 (0) 812/490 47-42 
oder -46
Fax: +7 (0) 812/490 47 48
baumit@baumit.ru 
www.baumit.ru

 rs - 
 srbija 
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 (0) 11/347 50 82
Fax: +381 (0) 11/347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
Responsabil de:

 sk - sloVenská 
 republika
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 03 Bratislava
Zrinskeho 13
Tel.: +421 (0) 2/593 03 311
Fax: +421 (0) 2/544 11 824
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 si - 
 sloVenija
Baumit d.o.o. 
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebs̆ka ulica 1
Tel.: +386 (0) 1/236 37 55
Fax: +386 (0) 1/236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 tr - 
 tÜrki

.
Ye

Baumit TR
Inşaat Malzemeleri San. Tic.
Ltd.Şti
TR - 34810 Kavacık - Beykoz/
Istanbul
Acarlar I

.
ş Merkezi D - Blok No: 1

Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 ua - 
 ukraine
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
ul. Tschervonopraporna 34
Tel.: +380 (0) 44/568 52 54
Fax: +380 (0) 44/586 47 39  
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 uk - 
 united kinGdom
Baumit UK Ltd
UK - B37 7YN Birmingham 
4200 Waterside Centre,
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Tel.: +44 (0) 121-717 4843
Fax: +44 (0) 121-717 4729
info@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk

Responsabil de:
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Sediu central Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 (021) 350 01 03/06
Fax: +4 (021) 318 24 08
e-mail: office@baumit.ro

Recepţie sediu central Tel.: +4 (021) 350 01 03
Serviciul tehnic  Tel.: +4 (021) 301 93 14/15
Comenzi Bucureşti  Tel.: +4 (021) 301 23/24
Comenzi Teiuş  Fax: +4 (0258) 806 237
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