
Баумит 
Фасадни малтери и бои

Идеи за иднината.

■  Издржлив и убав
■  Издржлив и безбеден
■  Иновативни технологии

Врвен 
квалитет 
во голем 
спектар
на бои



Светли,чисти и убави

ИНОВАТИВНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

СТАБИЛНИ & 
СИГУРНИ

LANGLEBIG &
SCHÖN 

STARK & SICHER 

ДОЛГОТРАЈНИ & 
УБАВИ

Здрав живот од 
Баумит 
Завршните слоеви на Баумит 
формираат еден вид штит 
против сите видови климатски 
влијанија. Така, тие се грижат не 
само за оптичкото влијание на 
фасадата, туку и за стабилноста 
на топлинската изолација или 
малтери подолу.

Долготрајни & Убави
Најквалитетните пигменти постигнуваат 
одлична цврстина на бојата, бидејќи фасадата 
ја задржува својата свежина долго време, и 
покрај штетните ефекти на УВ зраците.

Стабилни & сигурни
Отпорен на климатски влијанија, дожд, ветер 
и температурни разлики - фасадата мора да 
издржи многу. Но, со последните облоги на 
Баумит, тој е внимателно заштитен насекаде.

Иновативни технологии 
Завршните слоеви на Баумит се исто така 
погодни за највисоките барања. За секој 
интегриран систем за топлинска изолација 
(ITIS) на Баумит, ќе можете да ја пронајдете 
вистинската завршница.

Завршните слоеви на Баумит со децении ја докажаа својата вредност. 
Тие ја штитат фасадата од влага и механички и термички ефекти. Како 
видлива надворешна обвивка, тие ги оставија зградите да светат со 
години заедно со нивната убавина. Инаку, колку е поголема зрната на 
малтерот, толку подобро е заштитена фасадата.

■ Долготрајни & Убави
■ Стабилни & Сигурни
■ Иновативни технологии

Дали знаевте дека 
бојадисувањето може 
значително да ја продолжи 
издржливоста на фасадата, 
која е подложена дури и на 
екстремни влијанија врз 
животната средина?

Совет на Баумит експертите

Баумит 
Фасадни 
малтери 
и бои

Долготрајна обвивка на фасадата

2



ККој нуди одлична заштита 
за убави фасади?

Од 1988: 30 години Баумит 
Погледнете ги нашите премиум производи! Во 
чест на триесетгодишнината од брендот Баумит, 
тие можат да се добијат во ексклузивно убаво 
пакување. Сите тие даваат сјај на фасадата. 
Иновативниот дизајн на корпата со оптимизирана 
форма е доказ дека ќе добиете првокласен 
производ. Поголемата основа и помалата 
длабочина ќе ви го олеснат ракувањето со 
производот. Премиум производите на Баумит се 
одликуваат со златниот капак на пакувањето и му 
обезбедуваат на клиентот подобри квалитети на обработка, подобра 
заштита од временските услови и особено издржливи и убави површини.

Кој ја обезбедува фасадата со сјај, чистота и убавина?
Баумит НанопорТоп и НанопорКолор

Кој го покажува следниот чекор во силиконски малтери и бои?
Баумит СтарТоп и СтарКолор 

Кој ќе ја премине границата на нијанси за боја на фасада? 
Баумит ПураТоп и ПураКолор 

Баумит Нанопор

Баумит Стар

Баумит Пура

Баумит 
завршни 
слоеви■ Долготрајни & Убави

■ Стабилни & Сигурни
■ Иновативни технологии

За
вр

ш
ни

 с
ло

ев
и

Баумит Нанопор            8-9
Баумит Стар             10-11
Баумит Пура 16-17
Баумит Силикон 12-13
Баумит Креатив 14-15
Баумит Силикат 18
Баумит Гранопор 19
Баумит Мозаик 20-21
Баумит Ефектни 22-23
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Баумит 
Фасадни 
малтери 
и бои

Баумит Фасадни малтери

Баумит 
НанопорТоп  

Баумит 
СтарТоп  

Баумит 
ПураТоп

Баумит 
КреативТоп

 Брилијантни бои
 Висока отпорност на  

 механички оптоварувања
 Најголем избор на нијанси

 Бескрајни можности на  
 изгледот

 Индивидуални структури
 Креативен, обоен,   

 уникатен

Баумит фасадни малтери
Во зависност од барањата, можете да го изберете вистинскиот произ-
вод од Баумит.

Разновидноста на фасадни малтери на Баумит секогаш може да ви го 
обезбеди вистинското решение за вашата фасада. Можат да дишат, 
минерални, да обезбедат одлична заштита од атмосферски влијанија, 
да имаат брилијантни бои или да имаат ефект на самочистење.

 

Здрава заштита за 
Вашата фасада
Колку е поголема структурата, толку е подобра заштитата на фасадата 
и толку е подолга трајноста на малтерот.

Ако изберете структура од 2 мм наместо 1,5 мм, ќе постигнете 33% 
поголема дебелина на малтерот и многу подобра заштита на фасада-
та. Ова значи поголема безбедност за вашата зграда. 

Ако го бојадисате овој малтер по одредено време, тој ќе ја задржи 
својата првобитна структура и фасадата ќе остане убава подолго 
време.

Мазна Структура К1,5, К2, К3, 
зарибана структура R2, R3

Макс. 4 mm, Тренд 3 mm, Варио 1,5 mm, 
Фаин 1 mm, Перла 0,5 mm и Силк 0,2 mm

 Ефект на самочистење 
 Минерално и активно 

 дише
 Највисока заштита од 

 нечистотии

 Функционален ефект на  
 сушење

 Зголемена заштита од алги  
 и габи

 Најдобри својства за  
 обработка

Мазна Структура К1,5, К2, К3, зарибана 
структура R2, R3

Мазна Структура К1,5, К2, К3, зарибана 
структура R2, R3

Стр. 8-9 Стр. 10-11 Стр. 16-17 Стр. 14-15

Самочистечки Сигурен Интензивен Индивидуален

Мазна Структура 2 mm
Потрошувачка: околу 2,9 kg/m2

Мазна Структура 1,5 mm
Потрошувачка: околу 2,5 kg/m2

Мазна Структура 3 mm
Потрошувачка: околу 3,6 kg/m2

Зарибана структура 2 mm
Потрошувачка: околу 2,6 kg/m2

Зарибана структура 3 mm
Потрошувачка: околу 3,6 kg/m2

Фина структура 1 mm
Потрошувачка: околу 2 kg/m2

Структурата дава карактер на вашата зграда

Самочистечки

Одржлив

Паропропустлив

Економичен

Голем избор на нијанси

За цокле

Многу структури
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Стр. 19 Стр. 20-21Стр. 12-13Стр. 18

Баумит 
СиликатТоп

 Активнодишаща
 Изгодна
 Доказана защита на   

 фасадата

Мазна Структура К1,5, К2, К3, зарибана 
структура R2, R3

Минерален

Баумит 
ГранопорТоп

 Отпорен на сите атмосвер-
ски влијанија

 Одлично ја одбива водата
 Лесен за обработка

Мазна Структура К1,5, К2, К3, зарибана 
структура R2, R3

Економичен

Баумит 
МозаикТоп

 Многу цврст
 Посебен за цокле
 шарен и креативен

Фино измазнет со  мали обоени 
камчиња

За цокле

Самочистечка

Одржлив

Паропропустлив

Економичен

Голем избор на нијанси

За цокле

Многу структури

 Заштитува од атмосферски  
 влијанија

 Обезбедува висока заштита  
 од влага

 Издржлив

Мазна Структура К1,5, К2, К3, зарибана 
структура R2, R3

Одржлив

Баумит 
СиликонТоп

Додадена вредност за фасадни малтери:
Дали ке го изберете Добро,Подобро или Најдобро, одлучувате Вие. „Добро“ значи докажана заштита на фасадата.
„Подобро“ е она што ни дава поголема сигурност при обработката и експлатација. А „Најдобро“ е за најубавите и 
најчистите фасади.

ДОБРО

СиликонТоп  Стр. 12-13

НАЈДОБРО

НанопорТоп Стр. 8-9

ПОДОБРО

СтарТоп Стр. 10-11

Безбедно
Висока отпорност на атмосферски 
влијанија и особено ниска подложност 
на нечистотии. Сигурност при 
обработка.

Одржлив
Докажана заштита од атмосферски 
влијанија.

Самочистечки
Со наноефект двојно подолг чист и 
убав.
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Самочистечки/отпорен на нешистотии

Одржлив

 Паропропустлив

Економичен

Голем избор на нијанси

За цокле

За интензивни нијанси

Баумит
НанопорКолор

Баумит 
Фасадни бои

Во зависност од основата, Баумит ги 
нуди соодветните совршени фасадни 
бои. Висококвалитетните минерлни 
фасадни бои на Баумит се особено 
погодни за минерални подлоги, 
бидејќи се активно дишечки и силно 
парапропустливи.

За неминерални подлоги, Баумит 
нуди фасадни бои кои што се 
специјално дизајнирани да бидат 
достапни во многу тонови на бои 
и се особено отпорни 
на атмосферски 
влијанија.

 Ефект за самочистење
 Минерално и активно 

 дише
 Највисока заштита од 

 нечистотии

Самочистечка

Баумит 
СтарКолор

 Особено цврст
 Особено безбеден
 Со најдобри својства за 

 обработка

Сигурна

Баумит 
ПураКолор

 Брилијантни бои
 Висока отпорност на механич  

 ки влијанија
 За декоративен дизајн на   

 површини

Интензивна

Стр. 10-11Стр. 8-9 Стр. 16-17

Баумит 
Фасадни 
малтери 
и бои

Баумит Фасадни бои
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ДОБРО

СиликонКолор  Стр. 12-13

НАЈДОБРО

НанопорКолор Стр. 8-9

ПОДОБРО

СтарКолор Стр. 10-11

Безбедно
Висока отпорност на атмосферски 
влијанија и особено ниска подложност 
на нечистотии. Безбедност при 
обработка.

Одржлив
Докажана заштита од атмосферски 
влијанија.

Самочистечка
Со наноефект двојно подолга чиста   
и убава.

Баумит 
СиликонКолор

Баумит 
ГранопорКолор

 Заштитува од атмосферски   
 влијанија

 Отпорна на влага
 Цврста

 Водоодбивна
 Отпорна на механички   

 влијанија
 Лесна за обработка

Одржлива Економична

Баумит 
СиликатКолор

 Парапропустлива
 Економична
 Докажано со текот на времето

Минерална

Баумит 
ФлексаКолор

 Високоеластична
 Високопокривна
 Силно водоодбивна

Премостува пукнатини

Стр. 19Стр. 18 Стр. 12-13 Стр. 19

Додадена вредност за фасадни бои:
Дали ке го изберете Добро,Подобро или Најдобро, одлучувате Вие. „Добро“ значи докажана заштита на фасадата.
„Подобро“ е она што ни дава поголема сигурност при обработката и експлатација. А „Најдобро“ е за најубавите и 
најчистите фасади.

Ф
ас

ад
ни

 б
ои
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Нанопор
 фасада

Вообичаена
фасада                                 

Микроскопски мазната 
Баумит површина 
НанопорТоп не дозво-
лува нечистотиите да се 
задржат на површината.

ок. 0,2 mm

НанопорТоп

Површината на вооби-
чаениот малтер го 
олеснува врзувањето 
на нечистотиите.

ок. 0,2 mm

Обичена малтер                                       

■ Ефект на самочистење 
■ Активно дишечка 
■ Заштедува трошоци за одржување

Баумит 
Фасадни 
малтери 
и бои

Нанопор – самочистечки
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Додадена вредност од Баумит за 
завршните слоеви:

Самочистење преку моќта на светлината 

Баумит Нанопор, благодарение на ефектот за самочистење, 
обезбедува дополнителна заштита од органски нечистотии, кои 
се оделуваат од фасадата со испарување на влагата и дожд. Ова 
значи брилијантна убавина и трајна чистота за фасадата.

Баумит НанопорТоп 
Самочистечки, со мала тенденција за 
нечистотии, подготвен за примена, 
пастозен завршен малтер (тенкослоен 
малтер) за надворешен примена. 
Минерален и високо паропропустлив. 

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и

зарибани R2 и R3 

Облик на испорака: кофа 25 kg

Баумит НанопорКолор
Самочистечка и отпорна на нечистотии, 
подготвена за примена фасадна боја за 
надворешна употреба на силикатна база. 
Минерална и силно паропропустлива. 

Облик на испорака: кофа 14 l или 5 l
Потрошувачка: 0,4 l/m2 за два наноси

Кој ја одржува фасадата 
сјајна, чиста и убава?

Баумит 
НанопорТоп и 
НанопорКолор

■ Ефект на самочистење 
■ Активно дишечка 
■ Заштедува трошоци за одржување

НАЈДОБРО

НанопорТоп и Колор

Самочистечка
Двојно подолго чиста и убава.

Ба
ум

ит
 Н

ан
оп

ор
То

п

654 нијанси!
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Мултифункционалниот 
Drypor ефект

■ Хидрофобен 
 перла ефект 
■ Хидрофилно
■ Корална структура
■ Брзо сушечка 
 површина

Баумит СтарТоп го користи 
хидрофилниот хидрофобен принцип 
на дејствување да се намали 
површинската нечистотија. 
Хидрофобната природа од 
првокласниот силиконски малтер 
придонесува за многу добра 
водоотпорност и отекување на водата. 
Хидрофилната корална структура 
помага за ширење на влага на 
површината при магла или роса и 
подоцна обезбедува побрзо сушење. 
 
Комбинацијата на овие три функции 
- перла ефект при дожд, апсорпција 
на влага кај присуство на роса и брзо 
сушење на површина, се грижи

 за фасадата да биде заштитена од 
нечистотии.
 Друга предност на овој малтер е 
што лесно се обработува. StarTop 
се нанесува многу брзо и лесно, и 
конечната визија е рамномерна и 
убава структура. Пластичните својства 
на Баумит StarTop овозможува 
нанесување на малтерот со помал 
напор.

По примерот на природата: корална структура

Заштитни и особено безбедни 
Нова генерација силиконски малтери Баумит СтарТоп. Баумит СтарТоп 
е создаден со ново полнило. Како и коралите и Баумити СтарТоп има 
многу голема специфична површина со силна разгранета структура и 
пори. Тие обезбедуваат брза дистрибуција на влгата на површината. 
Во исто време, оваа фина микроструктура се грижи за брзо сушење на 
малтерот.

Баумит 
Фасадни 
малтери 
и бои                          

Стар – сигурно
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Баумит СтарТоп 
Функционален, лесен за обработка пастозен 
завршен малтер со силиконско врзивно 
средство и брзо-сушечки, ја апсорбира влагата 
на површината за создавање на одличен, 
отпорен на временски услови заврзен слој.

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и зарибани R2 
и R3 

Облик на испорака: канта 25 kg

Кој ќе ја заштити  сигурна 
фасадата за долго време?

Баумит 
СтарТоп и 
СтарКолор

Нова звезда на небото на 
Баумит

Баумит нуди уште поголема 
безбедност за фасадата. 
Благодарение на специјалните 
својства на површината, Баумит 
СтарТоп се суши многу брзо и 
останува почист.

Сигурна заштита на 
фасадата

 Дополнително малтерот се 
произведува со поголема 
заштита од габи и мувла. Оваа 
комбинација на предностите 
дозволуваат дури и за време 
на влажни сезони фасадата 
да се зачува да биде чиста и 
убава и да биде заштитена 
уште подобро. Со сигурност 
Баумит СтарТоп е одличен 
избор за фасада.

■ Површина со мала тенденција за нечистотија
■ Добра заштита од алги и габи 
■ Одлични својства на обработка

Додадена вредност од Баумит за завршни-
те слоеви:

НАЈДОБРО

СтарТоп, СтарКолор

Сигурност
Уште поотпорно на атмосферски 
влијанија и ниска склоност на 
нечистотии. Сигурно при обработка.

Ба
ум

ит
 С

та
р

Баумит СтарКолор
Со висок квалитет, подготвена за примена 
премиум силиконска фасадна боја со висока 
покривност и одличен квалитет за време 
на обработката. Високо паропропустлива и 
водоотпорна, со мала тенденција нечистотоо 
и со универзална примена. 

Облик на испорака: канта 14 l и 5 l 
Потрошувачка: 0,4 l / m2 за два наноси

758 нијанси!
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Силна заштита од атмосферски 
влијанија  
Малтерите и бои на база на силикон 
имаат посебна површина која е многу 
водоодбивна. Освен во новите конструкции 
овие малтери и бои имаат примена и 
при реновирање на фасади. Баумит 
силиконските малтери и бои ги исполнуваат 
условите за особено издржливи и отпорни на 
атмосферски влијанија фасадните завршни 
слоеви.

Силна заштита од влага 
Добрата заштита што ја обезбедуваат 
Баумит силиконски малтери и 
бои се постигнуваат преку висока 
паропропустливост, во комбинација со 
екстремно ниска капиларна апсорпција на 
вода. Така надворешни влијанија што можат 
негативно влијаат на фасадата, имаат само 
бисерен ефект на зидот. 

Здрава
И покрај климатските промени и 
последиците од нив, силиконските малтери и 
боите покажуваат висока отпорност и сила.

Здрава и убава 
Баумит СиликонТоп и СиликонКолор се многу водоотпорни, и 
благодарение на нивната паропропустливост се обезбедуваат 
долготрајни и убави фасади

Повеќе заштита 

Сакате вашата фасада да свети 
со нов сјај и во исто време да 
да биде добро заштитена?

Не е важно дали е за заштита 
од временски или атмосферски 
влијанија, Баумит СиликонКолор 
е многу добар избор. 

Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Силикон – отпорна
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Баумит СиликонТоп 
Подготвен за обработка, пастозен завршен 
малтер (тенкослоен малтер) на база 
на силиконски смоли. За надворешна 
апликација. Високо паропропустлив и 
водоотпорен, со мала тенденција на 
нечистотии и универзална примена, со 
подобрени својства за обработка. 

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и зарибани 
R2 и R3 

Облик на испорака: канта 25 kg 

Баумит СиликонКолор
Подготвена за нанесување фасадна боја на 
силиконска база за надворешна употреба. 
Силно паропропустлива, особено водоот-
порна, со мала тенденција на нечистотија и 
универзална апликација. 

Облик на испорака: ланта 14l или 5 l
Потрошувачка: 0,4 l / m2 за два наноси

Кој ќе ја заштити фасадата 
од дожд и бура?

Баумит 
СиликонТоп
СиликонКолор

■ Високо отпорна на атмосферски влијанија
■ Високо отпорна на влага 
■ Здрава

ДОБРО

СиликонТоп, Колор  

Здрава
Докажана здрава заштита од 
атмосферски влијанија.

Додадена вредност од Баумит за 
завршните слоеви:

Универзално и стабилно 
Баумит СиликонТоп и СиликонКолор ја штитат  фасадата и 
ја задржуваат функцијата на топлинска изолација поставена 
претходно или зидаријата. Тие се дишачки и трајни завршни 
слоеви за фасади од секаков вид. Силиконските смоли ги прават 
матерот СиликонТоп и бојата СиликонКолор силно водоотпорни 
и издржливи. Овие два докажани производи се добар избор за 
фасада.

Ба
ум

ит
 С

ил
ик

он

654 нијанси!
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Креатив – индивидуалност

Овој пастозен малтер создава уникатни и неповторливи фасадни површини. Занаетот добива 
модерна можност да реализира во реално време антички структури и фасади. Затоа секоја 
фасада носи ракопис на својот творец. Според техниката на положување и индивидуалните 
вештини на изведувалот можат да се направат структури на големи површини или да се 
нагласат мали делови од фасадата.

Индивидуалната структура дава 
карактер 
Баумит КреативТоп е фасаден малтер за моделирање и структурирање. 
Со Баумит КреативТоп, секоја зграда добива индивидуален карактер.

Индивидуално и 
креативно

Баумит КреативТоп е 
многу добар малтер 
за моделирање и 
структурирање на фасада. 
Пастозна, обоена и 
готова за положување 
за да креирате уникатна 
фасада. За нејзе се важни 
занатските виштини, кои 
претставуваат модерна 
можност за да се покаже 
вашата уметност. 

Облик на испорака:  
канта 25 kg
Потрошувачка: 
КреативТоп Макс 4 mm: 
5,0-6,2 kg/m2

КреативТоп Тренд 3 mm: 
4,2-6,2 kg/m2

Креатив ТопВарио 1,5 mm: 
2,5-5,0 kg/m2

КреативТоп Перла 0,5 mm: 
1,5-3,5 kg/m2

КреативТоп Силк 0,2 mm: 
1,8-3,8 kg/m2

Техника со прскање Техника со шпакла
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Додадена вредност од Баумит за 
завршните слоеви:

Оптика која што можете да ја 
почувствувате 

Оној што ги оценил безбројните можности, што ги 
дава системот на бои на Баумит Life, сега ужива уште повеќе во  
Баумит КреативТоп.
 
Надворешните sидови добиваат индивидуалност не само поради 
изборот на вистинската боја, но и поради нејзината структура. 
За уникатниот резултат се грижат структурите на Баумит 
КреативТоп - од Макс до Силк.

Ба
ум

ит
 К

ре
ат

ив
То

п

Техника со ваљак Техника со шпаклаТехника со 
преклопување 

Баумит КреативТоп Тренд

Техника со пердашење Техника со ваљак  Техника со шприцање

Баумит КреативТоп Макс

Релјефна техника Техника со 
преклопување 

Техника со шпакла Техника со ваљак

Баумит КреативТоп Фаин

Баумит КреативТоп ви овозможува да примените креативни и иновативни техники за да добиете оригинални структури. Бидејќи се работи за висококвалитетна применета техника, на работа на 
повеќе мајстори на фасадата можно е да се појават разлики. Техниките прикажани погоре можат да послужат како идеи за добивање нови начини за обработка на малтерот. 

Кој ни нуди 
оригинални структури?

Баумит
КреативТоп

ЕКСТРА

КреативТоп

Индивидуалност 
Безброј оригинални техники.

■ Бескрајни опции за оформување
■ Индивидуални структури
■ Креативни, обоени и уникатни површини

758 нијанси!
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Пура – интензивна

Интензивно и обоено 
Веќе нема граници за изгледот на фасадата. Баумит ПураТоп и 
ПураКолор ја создаваат основата врз која е изграден концептот на 
Баумит системот за фасадни бои Life. Од овие основни бои преку 
систематско осветлување се добиваат преостанатите бои од колекцијата. 
ПураТоп и ПураКолор преку нивните интензивни тоналитети и даваат на 
секоја фасада ексклузивен и индивидуален карактер.  

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351
1)

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

1)
0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

1) 1)
0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 0491

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
0361 0371

1) 1)
0571 0581 0591 0601 0611 0621 0631 0671 0681 0691

1) 1) 1) 1) 1) 1)
0501 0511 0521 0561

0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 0861
1) 1) 1)1)

0701 0711 0721 0731 0741

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
0981 0991 1001 1011 1021 10310871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971

1) На големи површини на системи за топлинска изолација само со дебел армирачки слок (минимална дебелина 5 mm).

Прикажаните нијанси се само за ориентација на бојата. Апсолутната униформност на бојата помеѓу онаа што ќе ви биде доставена и онаа на сликата не е загарантирана.
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Баумит ПураТоп 
Издржлив пастозен завршен слој за 
интензивни и брилијантни бои. Највисока 
стабилност на бојата преку особено добро 
поврзување со пигментите. 

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и зарибани 
R2 и R3 

Облик на испорака: 25 кг

1) На големи површини на системи за топлинска изолација само со дебел армирачки слок (минимална дебелина 5 mm).

Кој нуди  
неограничен избор на бои?

Баумит 
ПураТоп и
ПураКолор

Додадена вредност од Баумит за 
завршните слоеви:
Cool пигменти 
„Cool пигментите“, се честички што во голема мера 
ја одразуваат сончевата светлина, температурата на 
површината на фасадата се намалува и на тој начин 
го овозможува аплицирањето на интензивни бои на 
системи за топлинска изолација. За уште подобра 
боја и издржливост ви предлагаме да направите дополнително боење 
со Баумит ПураКолор.

Фасадни бои без граници 
Силните, интензивни бои на фасадите овозможуваат креативни и 
индивидуални решенија. Колку е поинтензивна бојата, толку повеќе 
производите мора да бидат со повисок квалитет. Баумит Пура Топ и 
ПураКолор се дизајнирани токму за такви барања и обезбедуваат 
прекрасни, брилијантни бои што е можно подолго. Покрај тоа 
Баумит Пура Топ и ПураКолор исто така нудат целосен опсег на бои 
од колекцијата Баумит Life. Така секој добива нијанса која што ја 
посакува.

ЕКСТРА

ПураКолор

Интензивни 
Неограничен број на нијанси

■ Неограничен избор на бои 
■ Интензивни тонови 
■ Кул пигмент технологија

Баумит ПураКолор
Подготвена за обработка фасадна боја на база 
на синтетички смоли за надворешна употреба, за 
декоративно оформување на фасади, особено за 
интензивни и брилијантни тонови. 

Облик на испорака: 14 l и 5 l
Потрошувачка: 0,4 l / m2 за два наноси

852 нијанси!
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Силикат – минерална

Баумит СиликатТоп
Подготвен за обработка пастозен завршен 
слој (тенкослоен малтер) на силикатна база. 
Малтер за надворешна употреба со висока 
паропропустливост и водоотпорност. 

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и зарибани 
R2 и R3 

Облик на испорака: канта 25 kg

Баумит СиликатКолор
Подготвена за нанесување фасадна боја на 
силикатна база за надворешна апликација. 
Високо паропропустлива и водоотпорна. 
Се користи и за обнова на спомениците на 
културата. 

Облик на испорака: канта 14 l или 5 l

Потрошувачка: 0,4 l / m2 за два наноси

Минерални и дишечки 
Докажан завршен слој на база на силикат

Баумит има одлични завршни слоеви, и за нова градба, и за санација.  
Баумит СиликатТоп и СиликатКолор на пример, се паропропустливи и 
овозможуваат излез на влагата.

■ дишечка
■  поволна
■ Докажана заштита на фасадата

Дишечки 
Баумит СиликатТоп и 
СиликатКолор се дишечки, т.е. 
со отворени пори. Дозволуваат 
влагата да помине надвор. 
Благодарение на минераниот 
карактер, тие се препорачуваат 
особено како завршни премази 
на минерали подлоги. Покрај 
тоа за малтерот важи: Колку 
што е поголема големината на 
зрното, толку е позаштитена 
фасадата!

Кој предлага дишечка  
заштита на фасадата?

Баумит 
СиликатТоп и 
СиликатКолор

Ба
ум

ит
 С

ил
ик

ат

654 нијанси!
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои
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■ отпорни на атмосферски 
влијанија 
■ со многу добро 
водоотпорност
■ Лесно се нанесува  

Поволни и водоотпорни
Економични завршни слоеви на база на синтетички смоли 

Баумит ГранопорТоп 
ГПодготвен за обработка, пастозен завршен 
слој (тенкослоен малтер) на база на 
синтетички смоли за надворешна употреба. 
Дише и е со многу добра водоотпорност. 

Структури: мазни К1,5, К2, К3 и зарибани 
R2 и R3 

Облик на испорака: канта  25 kg

Баумит ГранопорКолор
Подготвена за нанрсување фасадна боја на 
база на синтетички смоли за надворешна 
употреба. Дише и е со многу добра 
водоотпорност. 

Обли на испорака: канта  14 l и 5 l 

Потрошувачка: 0,4 l / m2 за два наноси

ТБидејќи се исплатливи, Баумит ГранопорТоп и ГранопорКолор се идеални 
решенија за класична фасада на Баумит.

Кој нуди добра  
заштита на фасадата? 

Баумит 
ГранопорТоп, 
ГранопорКолор 
и ФлексаКолор

Гранопор и ФлексаКолор –
поволни

758 нијанси!

■ високоеластична
■ премостува пукнатини 
■ одлична покривност 

Баумит ФлексаКолор 
За микропукнатини, измрежени пукнатини 
или пукнатини од сушење кои што се 
наоѓаат најден најмногу во горниот слој 
на фасадата, Баумит нуди брз и безбеден 
одговор. Baumit FlexaColor е збогатена со 
силиконски смоли, високо еластична, со 
одлична покривност, органски врзана боја 
за надворешна употреба. Премостува 

пукнатини до 0,25 мм ширина. Погодна е 
за минерални основи и завршни малтери 
за поставување на стари и нови полимерни 
малтери и бои за надворешна употреба.
 

Облик на испорака: канта 14 l 

Потрошувачка: 0,3 l / m2 за еден нанос

За микропукнатини
Брзо и сигурно решение

758 нијанси!
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Мозаик - за цокле

Отпорен на абење - за цокле
Баумит МозаикТоп се докажа со текот на времето, како особено 
издржлив и атрактивен малтер од обоени камења на база на чист 
акрилат. Дизајниран е специјално за надворешна употреба и токму таму, 
каде што често има механичко оптоварување и тоа на прскање на вода. 
Кварцниот песок што се користи во рецептот е особено цврст и стабилен 
на абење. Вака Бумит МозаикТоп станува совршен завршен слој за 
силно оптовареното цокле.

Одлична заштита за 
цоклето 

Цоклето не е само оптички 
изглед на фасадата, туку 
треба да биде и отпорно 
на највисоките механички 
влијанија како што во 
исто време ја штити и 
изолацијата. На ова додајте 
ги ефектите од дожд, снег, 
мраз и сонцето. Баумит 
Мозаик е отпорен на сите 
овие влијанија и се грижи 
за функционалниот и убав 
оптички изглед на таа 
област.

Баумит МозаикТоп
Малтер од обоени камчиња на база на 
чист акрилат за надворешна употреба, 
за областа на цоклето. Матерхорн, Мон 
Блан, Еверест, Ел Капитан - Што знаете за 
нив? Откријте ги најпознатите планини во 
шарениот свет на Баумит МозаикТоп.

Бумит МозаикТоп е прекрасната заштита 
за вашата куќа. Мозаиците на Баумит се 
отпорни на удари, лесни за одржување и 
совршено се комбинираат со други бои 
од Баумит колекцијата на бои Life. Тие 
вклучуваат спектакуларни комбинации 
на обоени камења и 8 нови оригинали 
комбинации во природна линија.
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Кој обезбедува сигурна заштита 
во областа на цоклето?

Баумит 
МозаикТоп

■ Обоен кварцен песок 
■ Високо водоотпорен и особено отпорен на абење 
■ За големи оптоварувања во областа на цоклето

30 нијанси!

МОЗАИКТОП – ОСНОВНА ЛИНИЈА

МОЗАИКТОП – ПРИРОДНА ЛИНИЈА

Сите примероци на бои прикажани овде служат како визуелна ориентација за избраниот производ. Мали отстапувања помеѓу боите прикажани овде, примероци во боја, папки со боја, 
природни примероци и испорачаните материјали поврзани со производството не можат да се рекламираат. Единственоста на бојата и текстурата може да се гарантира само во рамките на 
една производствена шаржа.

M 338 Olympus

M 343 Etna •

M 339 Castle

M 344 Vesuvius •

M 340 BabiaM 337 Montblanc M 342 Everest • M 341 Rocky

Потрошувачка: прибл. 4,5 kg/м2

Покривност: прибл. 5,5 kg / канта 
Пакување: канта од 25 kg

M 301 Albaron M 305 Victoria

M 312 Cook

M 327 Rushmore

M 302 Monviso M 306 Parnass

M 313 Athos

M 317 El Capitan •

M 328 Durano

M 303 Matterhorn

M 307 Bistra M 314 Ararat •

M 325 Bellavista

M 329 Cristallo

M 304 Denall

M 308 Kope M 315 Rodna

M 326 Triglav

M 331 Nemrut •M 330 Elbrus

Потрошувачка: прибл. 5,5 kg / м2 м2

Покривност: прибл. 4,5 kg / канта 
Пакување: канта од 25 kg

M 316 Kosh M 318 Rax 

Означените комбинации на бои со  • се применуваат на КСиНТИ EPS системите само во мали области. На големи површини може да се примени на КСиНТи со минерална волна.
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Баумит
Фасадни 
мазилки 
и бои

Лазур - Металик - Сјај –
завршни слоеви со ефекти

Ефекти за вашата фасада 

Во модерната архитектура 
индивидуализмот и дизајнот 
играат голема улога. Со 
ефектните завршни слоеви 
на Баумит дизајнерите и 
изведувачите добиваат 
алатки кои што им служат 
за оригинални фасадни 
оформувања. Лазурни, сјајно 
или метални фасадните 
премази веќе имаат ново 
оптичко влијание. Играта со 
структури и бои можат доведе 
до исклучителни фасадни 
дизајни.

Модерни бои, благороден
металик сјај и блескави ефекти 
Сјајни, метални или лазурни ефекти на фасадата: со помош на 
воведувањето на иновативните технологии веќе може да се постигне 
постигнување на уникатни акценти на фасадата. Ова е светот на Баумит 
Лазур, Металик и Сјај. 

Со Баумит Лазур, Металик и Сјај можат 
да се создаваат исклучителни ефекти на 
фасадата. Ефектните премази отвораат нови 
хоризонти за оформување на фасадите и 
само  дозволете на вашиот креативен талент 
и вашите фантазии да се во полн ек. Новите 
технологии овозможуваат импресивни 
акценти.

Баумит Лазур 
Подготвен за обработка  мат лазура за 
декоративно оформување на фасадата.

Облик на испорака:  14 l или 5 l
Потрошувачка: 0,08 - 0,1 л /m2

Баумит Металик
Подготвен за обработка, високо отпорен 
металик слој. 

Облик на испорака:  14 l или 5 l
Потрошувачка: 0,3 - 0,35 l/m2 на мазна 
основа 

Баумит Блясък
ГПодготвен за обработка  транспарентен слој 
со метални ефекти. 

Облик на испорака: 14 l или 5 l
Потрошувачка: 0,10 - 0,15  l/m2 
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Лазур - Металик - Сјај –
завршни слоеви со ефекти

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

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

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

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

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

Нијанси на Баумит Лазур преку структури на малтер

Нијанси на Баумит Металик преку структури на малтер

Баумит Сјај

Производите Баумит прикажани погоре се можни за примена на сите фасадни малтери и бои за дизајн на декоративни елементи. Оптималните 
резултати се постигнуваат сп специјално обучени специјалисти. Прикажаните примероци се наменети само за ориентација на нијансата. 
Апсолутно усогласеноста со испорачаниот материјал не може да се гарантира.

Кој постигнува исклучителни  
ефекти на фасадата?

Баумит 
Ефектни 
покрития

23



ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО БАУМИТ
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КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЈДАТ 
НАЈГОЛЕМИОТ ИЗБОР НА
НИЈАНСИ ЗА ФАСАДИ !!!

Баумит ДООЕЛ

гр. Скопје 1000
 ул. Јадранска Магистрала бр.165
тел.: +389 2 3069 807 
факс: +389 2 3069 807

info@baumit.mk, www.baumit.mk


