Baumit homlokzati
hőszigetelő rendszerek

Tökéletes
hőszigetelés

A jövő ötletei.
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Homlokzati
hőszigetelő
rendszer

A hőszigetelésről általában

1. Miért érdemes, miért kell hőszigetelni?
A Földünk ökoszisztémáját terhelő modern életvitel káros hatásait talán még nem
érzékeli mindenki, de az energiárak folyamatos emelkedése mindannyiunk számára
nyilvánvaló. Az „energiaválság” fogalma mindennapi életünk része lett.
Háztartásaink energiafelhasználásának legtetemesebb része a fűtés (és a napjainkban egyre terjedő nyári légkondicionálás). Ennek a (részben felesleges) kiadásnak
a legnagyobb része megtakarítható, ha épületeinket a mai - sőt, akár a jövőben
megszülető - egyre szigorúbb előírásoknak megfelelően szigeteljük.
Az épületek hőveszteségének 25-40%-ért a homlokzatok a felelősek. A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy mivel és hogyan érhetjük el ezen veszteség radikális
csökkentését.

2. Mit nyerünk a hőszigeteléssel?
Az általában mindenki számára nyilvánvaló, hogy a hőszigeteléssel hatékonyan
csökkenthetjük a fűtésszámlánkat. Viszonylag kevesebb szó esik azonban a
további előnyökről:
n
n
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n
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Megold rengeteg javításra váró műszaki problémát.
Megvédi a tartószerkezetet (pl. panelhézagok).
Kihasználjuk a falszerkezet hőtárolóképességét.
Kellemesebb lesz a fal belső felületi hőmérséklete.
Kisebb lesz a falszerkezet hőingadozása.
Megszüntetheti a meglévő hőhidakat.
Megszűnik a szerkezeten belüli fagyzóna - nincs penészesedés!
Egyéni megjelenést, barátságos környezetet garantál.
Növeli az ingatlan értékét.

3. Mivel hőszigeteljünk?
A legfontosabb betartandó szabály: MINDEN ESETBEN TELJES HŐSZIGETELŐ
RENDSZERT válasszunk! Csak az ugyanazon gyártótól származó elemekből felépített rendszer esetében lesz garantált a minősítésekben megadott műszaki
teljesítmény. Kizárólag ebben az esetben számíthatunk a gyártó rendszergaranciájára. Az ötletszerűen összeválogatott elemekből készült hőszigetelések csak
nevükben azok - tulajdonosuk hamarosan csalódni fog benne.

4. Hogyan hőszigeteljünk?
A megfelelő anyagok választása mellett a
másik nagyon lényeges szempont a hibátlan
kivitelezés. Kitűnő anyagokból is lehet rossz
rendszert építeni. Sokan azt gondolják, hogy
a gondatlan munka csak esztétikai jellegű
hibákat okozhat, pedig ez nem így van.
A jellemző kivitelezési hibák nagy része a
hőszigetelés teljesítményét is leronthatja
(adott esetben meg is szüntetheti). A siker
kulcsa tehát a gyártói előírások maradéktalan betartása ill. betartatása!

Hőszigetelés
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5. Hőszigetelő rendszerek felépítése
1. Rendszerragasztó

A szigetelőanyag fal alapfelületre történő ragasztásához használt termék.
Száraz habarcs, poranyag gyárilag összekeverve, amelyhez csak előírt
mennyiségű vizet kell hozzáadni.

2. Hőszigetelő anyag

Előregyártott, nagy hővezetési ellenállású táblás, vakolattartó, szabványos
termék, amely hőszigetelési tulajdonságokat kölcsönöz annak az
alapszerkezetnek, amelyen alkalmazzák.

3. Üvegszövet

Üvegszövet háló erősítés, melyet az tapaszrétegbe ágyaznak be, hogy javítsák
a mechanikai szilárdságát.

4. Erősített alapréteg

Alapréteg (vékony-, közép-, vagy vastagágyazatú ragasztóanyag, simítva vagy felérdesítve, gyártói utasítástól függően).
Vékonyágyazatú rétegvastagság: 2,5-3 mm. Közvetlenül a szigetelőanyagra viszik fel, az erősítést (üvegszövetet) beleágyazzák, amely a bevonatrendszer legfőbb mechanikai tulajdonságát biztosítja.

5. Alapozó

Festékszerűen felhordható réteg, amely az alaprétegre vihető fel és a fedőréteg alkalmazásának előkészítését szolgálja.
(gyártói utasítás szerint egyes rendszereknél elmaradhat)

6. Fedőréteg

Befejező réteg, amely hozzájárul a rendszer időjárással szembeni védelméhez, és díszítő szerepe is lehet. Az alaprétegen
vakolatalapozóval vagy anélkül alakítják ki.

7. Mechanikai rögzítés

Dűbelek vagy speciális rögzítő elemek, amelyek segítik a rendszert a ragasztás mellett az alapszerkezethez rögzíteni.

8. Kiegészítő elemek

- pl. lezárások, illesztések, dilatációk, és felületi anyagváltások kialakításánál (profilok, sarokvédő sínek stb.,) ill. tartozékaik,
vagy a folytonosság biztosításánál (kittek, hézagtömítők stb.), vagy a felületre történő rögzítések fogadására, vagy - a már
elkészült - beépített épületszerkezetek védelmére.

A Baumit StarTrack ragasztótárcsa beépítése
Teherhordó falazat
Régi vakolat (max. 40 mm vastagságban)
Baumit StarTrack ragasztótárcsa
Baumit openContact ragasztótapasz
Baumit open reflect homlokzati lemez
Fedőréteg

6. Baumit StarTrack
ragasztótárcsa
Vakolt alapfelületeken (régi épületek)
a hőszigetelő rendszert eddig a
ragasztás mellett még dűbelezni
is kellett, éppen azért, mert az
alapfelület nem megfelelő minősége
volt a gyenge pontja az alapfelület –
ragasztó – hőszigetelés láncolatnak.
A Baumit StarTrack ragasztótárcsa
megoldja ezt a gondot.
A ragasztótárcsát
rögzítjük
a
teherhordó
falazatba
és
a
hőszigetelés felragasztása előtt
ragasztópogácsákkal látjuk el. Így
alakítunk ki plusz erőátadó ragasztási
pontokat a teherhordó falazattal.

A hőszigetelés rögzítése során az eddigi 6 dűbel/m2 helyett 6 ragasztótárcsa/m2 szükséges a Baumit Star, Pro homlokzati hőszigetelő rendszer és a Baumit
open Klímahomlokzat ragasztásához.
A működési mód csak a Baumit open, Star és Pro homlokzati hőszigetelő rendszerek szakszerű feldolgozásánál garantált! Alkalmas vakolt vagy vakolatlan
beton, tömör tégla és üreges vázkerámia felületre (max. vakolatvastagság 40 mm). A lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához nem alkalmazható.
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Baumit open Klímahomlokzat

BAUMIT OPEN RENDSZER
Baumit openContact
Páraáteresztő, ásványi por alakú ragasztó a Baumit
openTherm hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz
kifejlesztve.
Anyagszükséglet: ragasztáshoz: kb. 4,5–5,5 kg/m2,
tapaszoláshoz: kb. 4–5 kg/m2
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áBaumit open reflect
Ezüstszürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és
páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ
érték=10) grafitőrleménnyel, speciálisan téglához kifejlesztve, a Baumit open Klímahomlokzathoz. A lemezek
frontoldala felületkezelt, funkciója, hogy kivitelezéskor
ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű
grafitőrleményt tartalmazó lemez.

Baumit openTherm

Ragasztó

n lélegző és öntisztuló homlokzat
n védelem a penészesedés ellen
n kellemes lakóklíma

Baumit openContact

Különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű
polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan téglához
kifejlesztve,
Baumit open Klímahomlokzat rendszereleme.

Baumit StarTrack red
Polisztirol lemezek ragasztásához más kiegészítő
dűbelezés nélkül.

Baumit open reflect, Baumit openTherm

Tapaszréteg

Baumit openContact

Erősítő réteg

Baumit Üvegszövet

Alapozó

Baumit StarTrack ragasztótárcsa, Baumit H1 eco dűbel,                          
Baumit H3 teleszkóp dűbel,
Baumit STR U 2G univerzális dűbel,
Baumit TID-T dűbel, Baumit IDK-T dűbel

Baumit PremiumPrimer

Befejező réteg

Rögzítés

Hőszigetelő lemez

Anyagszükséglet: kb. 6 ragasztó tárcsa/m2

Baumit NanoporTop
Baumit openTop
Baumit StyleTop*
Baumit CreativTop*

Baumit Üvegszövet
Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a
Baumit hőszigetelő rendszerhez bevizsgálva.
Rácsosztás: kb. 4x4 mm.
Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m2 felület

Baumit PremiumPrimer
Feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás elősegítő rétegként bármely Baumit
vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit StyleTop,
NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.
Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m2

* a termék alkalmazását lásd a műszaki lapban

Baumit NanoporTop
Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű fedővakolat, külső és belső felhasználásra.
Ásványi kötőanyagú, jó páraáteresztő, kiváló öntisztuló
képességű vakolat.
Anyagszükséglet: struktúra vastagságtól függően változik,
lásd a Baumit árjegyzéket, ill. műszaki adatlapokat
Baumit open homlokzati hőszigetelő rendszer fedővakolataként a következő termékeink is felhasználhatók: Baumit openTop, Baumit StyleTop,
Baumit CreativTop
Tájékozódjon a www.baumit.hu honlapon

Baumit open rendszer
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A kellemes beltéri klíma
Vezető vállalkozásként már több mint 30 éve gyártunk
homlokzati vakolóanyagokat és hőszigetelő rendszereket.
A folyamatos kutatás és fejlesztés most lehetővé tette
a hőszigetelés új generációjának megjelenését, amely
összeköti a természetes otthonosságot és az energiatakarékosságot. Ez a Baumit open Klímahomlokzat.
A Baumit open Klímahomlokzat a fal anyagával harmonikus
együttest alkot, és összeköti a természetes otthonosságot
az energiatudatossággal. Teljesen mindegy, hogy az Ön
szerkezetkész háza már áll, illetve most tervezik, vagy épp a
homlokzat felújítására készül.
A Baumit open Klímahomlokzattal olyan homlokzati hőszigetelőrendszer jelent meg az építő
anyagpiacon, amellyel Ön kompromisszumok nélkül
építkezhet, szigetelhet vagy felújíthat. Építkezés közben pénzt és időt, egy életen át viszont fűtési költséget
takarít meg.

Naponta és háztartásonként
akár 10 liter párának is ki kell
jutnia a falakon keresztül. A Bau
mit open Klímahomlokzat ebben
nagy segítséget nyújt, mert a
Baumit openTherm homlokzati
hőszigetelő lemez páradiffúziós
együtthatója (µ=10) megegyezik
a tégláéval.
µ-érték
A µ-érték mutatja meg egy anyag páraáteresztési tulajdon
ságát a levegőhöz viszonyítva. Minél kisebb a µ-érték, annál
jobb a páraáteresztő képesség.

A Baumit open Klímahomlokzat tökéletesen
illeszkedik a fal építőanyagának minőségéhez:
a legbiztosabb védelem a falak penészesedése ellen
vegyes falazatokhoz is problémamentes megoldás
építési nedvesség gyorsan távozik a falazatból
biztos megoldás ismeretlen összetételű meglévő falazathoz is
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Baumit Star homlokzati hőszigetelő
rendszer (EPS)
Baumit StarContact

BAUMIT STAR RENDSZER (EPS)
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Cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó
StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához es tapaszolásához valamint
a Baumit Üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is
alkalmas betonfelületre.
Anyagszükséglet: kb. 4-5 kg/m2 ragasztáshoz, kb. 3 kg/
m2 kiegyenlítő rétegként, kb. 4-5 kg/m2 tapaszoláshoz

Baumit Diszperziós ragasztó
Paszta állagú ragasztó EPS homlokzati lemezek ragasztásához fa, OSB (préselt faforgács), cementkötésű
faforgács alapokra (üvegszövet beágyazására nem alkalmas).
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2, sima alapnál.

Baumit StarTherm reflex homlokzati
hőszigetelő lemez (eps grafit reflex)

Baumit StarContact

Hőszigetelő lemez

Baumit StarTherm reflex

Baumit StarTrack ragasztótárcsa, Baumit H1 eco dűbel,
Baumit H3 teleszkóp dűbel,
Baumit STR U 2G univerzális dűbel,
Baumit TID-T dűbel, Baumit IDK-T dűbel

Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a
Baumit hőszigetelő rendszerhez bevizsgálva.
Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m2 felület

Baumit PremiumPrimer
Feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás
kiegyenlítő és tapadás elősegítő rétegként bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a
Baumit StyleTop, NanoporTop és openTop vakolatok
alapozójaként.
Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m2
Baumit StarContact

Erősítő réteg

Baumit Üvegszövet

Alapozó

Baumit SilikonTop

Baumit PremiumPrimer

Befejező réteg

Tapaszréteg

Baumit Üvegszövet

Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

Rögzítés

Ragasztó

n 23%-kal hatékonyabb hőszigetelés
n értékteremtés és biztonság
n Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható

Felületkezelt, szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák
különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át
a napsugárzás hatására a sötét színű grafitőrleményt
tartalmazó lemez.
50 x 100 cm-es lapokban.

Baumit SilikonTop
Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop, Baumit StyleTop,
Baumit GranoporTop, Baumit MosaikTop,
Baumit CreativTop*

Feldolgozásra kész, paszta állagú, szilikongyanta
kötőanyagú vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat
külső és belső felhasználásra. Nagyon jó víztaszító- és
kiváló páraáteresztő-képességű.
Anyagszükséglet: struktúra vastagságtól függően változik, lásd a Baumit árjegyzéket, ill. műszaki adatlapokat

* a termék alkalmazását lásd a műszaki lapban

Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer (EPS) fedővakolataként a
következő termékeink is felhasználhatók: Baumit NanoporTop, Baumit
SilikatTop, Baumit StyleTop, Baumit GranoporTop,
Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop
Tájékozódjon a www.baumit.hu honlapon
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A jól bevált megoldás
A Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer szinte bármely beton
vagy falazott technológiával készült épület hőszigetelésére alkal
mazható.

A rendszer
Az épület külső falfelületeire grafitőrleménnyel dúsított, 23%-kal hatékonyabb hőszigetelésű polisztirol lemezeket ragasztanak (kiegészítő
rögzítés szükség szerint dűbelezéssel vagy Baumit StarTrack ragasztótárcsa alkalmazásával). Ez a réteg adja a megfelelő hőszigetelést,
az üvegszövettel erősített tapaszréteg képezi a megfelelő szilárdságú
homlokzati felületet, míg egy alapozóra felvitt fedővakolat biztosítja a
tartósságot és az esztétikus megjelenést.

Alkalmazás
Egyaránt alkalmas új és korábban készült épületek utólagos hőszi
getelésére (családi házak, társasházak, középületek stb.) hőveszteségének csökkentésére, egyedi arculatú homlokzat megjelenéssel.

Tippek, Trükkök, Ötletek hőszigeteléshez
Néhány olyan fontos tudnivaló és szabály, melyek betartatása elengedhetetlen az elvárt minőség elérése érdekében:
n

n

n
n

n

Csak olyan alapfelület alkalmas hőszigetelésre, amelynek síktól
való eltérése nem haladja meg az 1 cm-t. Semmiképpen nem
tekinthető jó megoldásnak, ha a ragasztó vastagságának változtatásával próbáljuk a szigetelést „síkba hozni”, ebben az esetben
ugyanis számos problémát okozhatunk! Ilyenkor a helyes megoldás az egyenetlenségek kiegyenlítése. A hőszigetelő rendszernek
nem feladata, hogy az alapfelület egyenetlenségeit eltüntesse.
A szigetelő lapok hagyományos ragasztási módja az úgynevezett
pont-perem módszer. Csak az így (vagy kivételes esetben a teljes
felületen ragasztott) szigetelés tudja funkcióját maradéktalanul
ellátni. Elmaradása hő- és páratechnikai, mechanikai problémákat okoz és tűzvédelmi szempontból veszélyes.
A hőszigetelő táblák fugáiba nem kerülhet ragasztó - ebben az
esetben ugyanis hőhidak alakulhatnak ki.
A hőszigetelő lemezeket az esetek túlnyomó részében a ragasztás mellett dűbelekkel is rögzítik. A nem megfelelő minőségű,
nem bevizsgált dűbelek használata súlyos károkat tud okozni.
Az erősített alapréteg(tapaszolás) felhordása előtt ne feledkezzünk meg a különféle élvédőkről és egyéb csatlakozó profilokról,
melyeknek majd szervesen kell kapcsolódniuk az alapréteghez.
(pl. nyílászárók sarkainál elhelyezendő diagonális háló megerősítés)

e

Baumit Star rendszer
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Homlokzati
hőszigetelő
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A Baumit Star homlokzati hőszigetelő
rendszer (ásványi)

Baumit StarContact

BAUMIT STAR RENDSZER (ÁSVÁNYI)
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Cementbázisú, kiváló minőségű por alakú ragasztó
StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi
homlokzati lemezek ragasztásához es tapaszolásához valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához.
Tapaszként is alkalmas betonfelületre.
Anyagszükséglet: kb. 4-5 kg/m2 ragasztáshoz, kb.
3 kg/m2 kiegyenlítő rétegként, kb. 4-5 kg/m2 tapaszoláshoz

Baumit StarTherm Mineral

(Baumit homlokzati hőszigetelő lemez, ásványi)
Hőszigetelő lemezek kőzetgyapotból. Nem
éghető! Hővezetési tényező: 0,04 W/mK.
100 x 60 cm lapokban

Dűbel
A Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszert
mindig dűbellel is rögzíteni kell.

n kiváló páraátereszető képesség
n kitűnő épületfizikai adottságok
n hőszigetelés és homlokzatképzés egyben

Ragasztó

Baumit StarContact

Hőszigetelő lemez

Baumit StarTherm Mineral

Rögzítés

Baumit H1 eco dűbel
Baumit STR U 2G univerzális dűbel
Baumit TID-T dűbel

Tapaszréteg

Baumit Üvegszövet

Baumit StarContact, Baumit Vastagágyazású ragasztótapasz

Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a
Baumit hőszigetelő rendszerhez bevizsgálva.
Rácsosztás: kb. 4x4 mm.
Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m2 felület
Falmezőben min. 6 db dűbel/m2, széleken min.
8 db dűbel/m2 szükséges, lásd még a Baumit
Kivitelezői kézikönyvet [pl. Baumit Dűbel TID-T 8/60
(beütőfejes), Baumit Univerzális Dűbel STR U 2G
(csavaros)].

Baumit PremiumPrimer
Feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás elősegítő rétegként bármely Baumit vékonyvakolat alá.
Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m2

Erősítő réteg

Baumit Üvegszövet

Alapozó

Baumit PremiumPrimer

Befejező réteg

Baumit NanoporTop

Baumit NanoporTop
Baumit StyleTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit CreativTop*
* a termék alkalmazását lásd a műszaki lapban

Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű fedővakolat, külső és belső felhasználásra.
Ásványi kötőanyagú, jó páraáteresztő, kiváló öntisztuló képességű vakolat.
Anyagszükséglet: struktúra vastagságtól függően változik, lásd a Baumit árjegyzéket, ill. műszaki adatlapokat

Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer (ásványi ) fedővakolataként a következő termékeink is felhasználhatók:
Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit
CreativTop
Tájékozódjon a www.baumit.hu honlapon

A „természetes” hőszigetelés
A Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer (ásványi) egy
jól bevált hőszigetelő rendszer, mely korlátlanul alkalmazható
magas épületek esetén is. A kőzetgyapot hőszigetelő lemezen
lévő erősítő kéreg egy kiegyenlítő rétegből és egy tapaszrétegbe ágyazott üvegszövetből áll. Erre a rétegre kerül felhordásra
az időjárásálló, páraáteresztő vékonyvakolat, amely lehet
Baumit SilikatTop vakolat, Baumit SilikonTop vakolat vagy
Baumit NanoporTop vakolat.
A Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer (ásványi)
minden alapfelületen használható. Alkalmazható régi és új
építésű épületeknél csakúgy, mint egy- vagy többlakásos
házaknál és egyéb épületeknél.

Az ásványi rendszer előnyei
n
n
n
n
n
n
n
n

Minden alapfelületen alkalmazható.
Nincs beépítési magassági korlát.
Nem éghető.
Hangszigetelő.
A kiváló épületfizikai tulajdonságok.
Ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben.
Nincsenek hőhídak.
Tiszta ásványi hőszigetelés.

Amire érdemes odafigyelni:
n Minden esetben kell dűbelezni.
n Ügyeljünk rá, hogy az ásványgyapot lemezek súlya jóval
nagyobb a polisztirolénál.
n Az üvegszövet beágyazása előtt a teljes felületet át kell
glettelni, ezért a ragasztófelhasználás kb. 3-4 kg/m2-rel
megnő!

Baumit SilikatTop vakolat
Baumit PremiumPrimer
alapozó
Kiegyenlítő és beágyazó
réteg Baumit StarContact
ragasztótapasszal
és Baumit Üvegszövettel
Baumit Dűbel
StarTherm Mineral
Lábazati zárószegély
Falazat
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Baumit Star rendszer
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Polisztirolos rendszerek
kivitelezése

e
e

A szakszerű kivitelezés

n Az alapfelület feleljen meg a Magyar Szabvány követelményeinek. Szilárd, száraz, tiszta és teherbíró legyen. A porló
vagy laza részeket el kell távolítani, majd kijavítani. A fal lábazat felőli utólagos átnedvesedését el kell kerülni.
n A munka végzése közben és a kötés ideje alatt az alapfelület és a levegő hőmérséklete nem lehet kevesebb
+ 5 ° C - nál, s nem haladhatja meg a + 30 ° C - t.

Fontosabb kivitelezési fázisok:

A hőszigetelő lemezeknek megfelelő vas
tagságú lábazati zárószegélyt szilárdan
rögzítsük a lábazat felett.

A Baumit StarContact ragasztótapaszt a leme
zek szélein összefüggően, a felületén három
nagyobb vagy hat kisebb ragasztási ponton
hordjuk fel (ragasztási felület min. 40%).

A homlokzati lemezeket vízszintesen,
kötésben, hézagmentesen ragasztjuk fel
a lábazattól felfelé haladva. Dűbelezés
min. 24 óra múlva.

A lemezek felületét csiszoljuk meg, a csi
szoláskor keletkezett port távolítsuk el.

A lemezekre rozsdamentes fogazott simí
tóval egyenletes vastagságban hordjuk fel a
Baumit StarContact ragasztótapaszt

A friss ágyazatba helyezzük az üvegszöve
tet legalább 10 cm-es átfedéssel, majd
gletteljük a felületet.

A Baumit UniPrimer alapozó felhordható hengerrel, ecsettel, vagy szórással.
Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk.

Min. 24 órával az alapozás elvégzése
után a Baumit SilikatTop vakolatot rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastag
ságban húzzuk fel a falra.

Kemény műanyag simítóval alakítjuk ki
a dörzsölt vagy kapart hatású struktúrát.

Baumit Star rendszer
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Homlokzati
hőszigetelő
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Ásványi rendszerek
kivitelezése
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A lábazati profilok rögzítése kb. 30
cm-ként dűbellel. Egyenetlen alapfelület esetén távtartókkal állítsuk be a síkot. Az illesztéseknél
használjuk a szegélytoldó profilt. A
profil rögzítése során szükség esetén kiegészítésként még Baumit
Élvédő ragasztót is használhatunk.

A ragasztó felhordása előtt egy
vékony ragasztóréteget rásimítunk
a tábla ragasztózandó felületére.
A ragasztó felhordása a peremek
mentén (kb. 5 cm-es sávban) és
3 tenyérnyi nagyságú pontban történjen. A felhordást úgy végezzük
(a ragasztóréteg vastagsága kb.
1-2 cm), hogy a kontaktfelület min.
40% legyen.

A táblákat kötésben ragasztjuk fel.
A sík, fugamentes felhelyezésre
ügyeljünk. A fugákban nem lehet
ragasztó.

W-dűbelezés: a példa 6 db dűbel/
m2-es elrendezést mutat. A peremeken a dűbelek száma az ÖNORM B
6400 szerint vagy lásd a Baumit
kivitelezői kézikönyvet.

Baumit StarContact ragasztótapasz felhordása kiegyenlítő
rétegként.
Várakozási idő min. 3 nap.

Ezután a Baumit StarContact
ragasztótapaszt rozsdamentes fogas
glettvassal (10 mm) ismét felhordjuk és „friss a frissbe” módon a
Baumit üvegszövetet beágyazzuk.
A széleken 10 cm-es átfedést tartsunk. Várakozási idő az alapozás
előtt min. 7 nap.

A Baumit PremiumPrimer alapozót henger segítségével teljes
felületen, egyenletesen felhordjuk.
Várakozási idő: min. 24 óra.

A Baumit SilikatTop vakolatot rozsdamentes acélsimítóval felhúzzuk
és közvetlenül felhordás után
műanyag simítóval eldörzsöljük.

Csomóponti megoldások
A hőszigetelő rendszerek kivitelezésének egyik kulcsfontosságú
lépése a csomópontok helyes kialakítása. Ezek szakszerűtlen
kialakítása nem csak a rendszer élettartamát, de hatásfokát is ronthatják! Csomóponti ajánlások a Baumit Tervezői
Segédletben vagy a Kivitelezői Kézikönyvben találhatók, de
nagyon fontos tudni, hogy bizonyos részletek kialakítását (pl.
ablakkáva) a rendszerengedélyek (ÉME, NME, TMI, ETA) köteleAblakok és ajtók sarok- Az ablakok és ajtók belső zően meghatározzák. Az ezektől való eltérés nem megengedett!
részein szükséges plusz sarokrészét is üvegszövetüvegszövet erősítés diago- tel kell megerősíteni.
nálisan (min. 20 x 40 cm).

Baumit Star rendszer
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Baumit Pro homlokzati hőszigetelő
rendszer
Baumit ProfiContact

BAUMIT PRO RENDSZER
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Cementbázisú, kiváló minőségű poralakú ragasztó
StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához
valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához.
Tapaszként is alkalmas betonfelületre.
Anyagszükséglet: kb. 4-5 kg/m2 ragasztáshoz,
kb. 3 kg/m2 kiegyenlítő rétegkent, kb. 4-5 kg/m2
tapaszoláshoz

Baumit ProTherm homlokzati hőszigetelő
lemezek
(Baumit EPS homlokzati hőszigetelő lemezek)
Fehér, expandált polisztirol lemezek kitűnő
hőszigetelő tulajdonságokkal.
Hővezetési tényező: 0,04 W/mK.
50 x 100 cm-es lapokban

Baumit Üvegszövet
Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a
Baumit hőszigetelő rendszerhez bevizsgálva.

Ragasztó

n hőszigetelés és homlokzatképzés egyben
n jól bevált, költséghatékony
n panel- és társasházak homlokzati felújítására ideális

Rácsosztás: kb. 4x4 mm.
Anyagszükséglet: kb. 1,1 fm/1 m2 felület

Baumit UniPrimer
Baumit ProfiContact

Feldolgozásra kész általános nedvszíváskiegyenlítő
alapozó, tapadás
elősegítőként, a Baumit színes vékonyvakolatokhoz.

Hőszigetelő lemez

Baumit StarTrack ragasztótárcsa, Baumit H1 eco dűbel,
Baumit H3 teleszkóp dűbel,
Baumit STR U 2G univerzális dűbel,
Baumit TID-T dűbel, Baumit IDK-T dűbel

Erősítő réteg

Baumit Üvegszövet

Alapozó

Baumit ProfiContact

Baumit UniPrimer

Befejező réteg

Tapaszréteg

Baumit ProTherm

Rögzítés

Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m2 felület

Baumit GranoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop
Baumit MosaikTop
Baumit CreativTop*
* a termék alkalmazását lásd a műszaki lapban

Baumit GranoporTop
Feldolgozásra kész, paszta állagú, műgyanta kötőanyagú vékonyrétegű fedővakolat.
Struktúravakolat külső és belső felhasználásra.
Alkalmazható bármely száraz alapvakolaton és
polisztirolos hőszigetelő rendszereken.
Anyagszükséglet: struktúra vastagságtól függően
változik, lásd a Baumit árjegyzéket, ill. műszaki
adatlapokat
Baumit Pro homlokzati hőszigetelő rendszer fedővakolataként a következő termékeink is felhasználhatók: Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit StyleTop, Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop
Tájékozódjon a www.baumit.hu honlapon

A jól bevált megoldás
A Baumit Pro homlokzati hőszigetelő rendszer szinte bármely beton vagy
falazott technológiával készült épület hőszigetelésére alkalmazható.

A rendszer
Az épület külső falfelületeire polisztirol lemezeket ragasztótapasszal
(szükség szerint mechanikusan is) rögzítenek. Ez a réteg adja a megfelelő
hőszigetelést, az üvegszövettel erősített tapaszréteg képezi a megfelelő
szilárdságú homlokzati felületet, míg egy alapozóra felvitt fedővakolat
biztosítja a tartósságot és az esztétikus megjelenést.

Alkalmazás
Egyaránt alkalmas új és korábban készült épületek utólagos hőszigetelésére (családi házak, társasházak, középületek stb.) hőveszteségének
csökkentésére, egyedi arculatú homlokzat megjelenéssel.

Tippek, Trükkök, Ötletek hőszigeteléshez
Néhány olyan fontos tudnivaló és szabály, melyek betartatása elengedhetetlen az elvárt minőség elérése érdekében:
n

n

n

n

n

A helyesen beágyazott, az előírt átlapolásokkal készített folytonos üvegszövet-réteg biztosítja a kellő mechanikai ellenállást a rendszernek. A
frissen felhordott rendszerragasztóba úgy kell ágyazni az üvegszövet
hálót, hogy a háló a ragasztóréteg közepére, ill. annak külső harmadába kerüljön. Az elkészített felületen az üvegszövetet nem látszódhat át.
A homlokzati hőszigetelések készítésének lépései nagyrészt ún. nedves technológiák. Ez azt jelenti, hogy szárazépítéssel, szereléssel ellentétben itt nagy jelentősége van a víz jelenlétének, a száradásnak és
a fizikai ill. kémiai kötésnek. A nedves technológiákban fontos szerepe
van az előírt várakozási idők betartásának.
A megfelelő időjárási körülmények legalább ilyen fontosak. A ragasztók
és vakolatok kötése ugyanis egy bizonyos hőmérséklet alatt (leggyakrabban + 5oC) jelentősen lelassul, nagy páratartalom esetén le is
állhat. Fontos tudni, hogy az előírt hőmérsékleti minimum nem csak a
levegőre, hanem az alapfelületre és a felhordott anyagra is vonatkozik!
Minden esetben teljes hőszigetelő rendszert építsünk be! Csak az
ugyanazon gyártótól származó elemekből felépített rendszer esetében lesz garantált a minősítésekben megadott műszaki teljesítmény.
Kizárólag ebben az esetben számíthatunk a gyártó rendszergaranciájára. Az ötletszerűen összeválogatott elemekből készült hőszigetelések
csak nevükben azok - tulajdonosuk hamarosan csalódni fog benne.
Mindig tanulmányozzuk át a rendszerek műszaki engedélyeit (ETA,
TMI, ÉME, NME)! Bizonyos esetekben (pl. középmagas épületek, homlokzati tűzterjedés követelmény) ezek a dokumentumok határozzák
meg a beépítési csomópontokat és az alkalmazási feltételeket, melyek
betartása kötelező!
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Jók között a legjobbak

Baumit NanoporTop vakolat - öregedésgátlás a homlokzatnak
A Baumit NanoporTop vakolat a nanotechnológián alapuló
fejlesztéseknek köszönhetően különleges tulajdonságokkal
rendelkezik, a homlokzati felületet hatásosan megvédi a
különböző szennyeződésektől.
A Baumit NanoporTop vakolat felülete mikroszkópikus léptékben teljesen sima (ez szabad szemmel nem látható!),
ezért a kosz csak nehezen tud megtapadni rajta. A vakolat
felületén lévő fotokatalizátort az UV sugárzás aktiválja,
amely szétroncsolja és feloldja a felületen esetlegesen
megült szennyeződést. A speciális receptúrának köszönhetően az időjárás hatásai (szél, eső, napsütés) a felületet folyamatosan tisztítják. A NanoporTop vakolat különösen gyorsan
szárad, az algák és gombák megtelepedésének veszélye
minimálisra csökkenthető. A NanoporTop vakolattal készült
felületek ezért jóval tovább maradnak tiszták és szépek.

Baumit Life: Az élet színei
A Baumit szabad teret enged a kreativitásnak. Minden lehetséges. A homlokzat kialakítása lehet játékos vagy változatos,
tudatosan letisztult vagy visszafogott. A színek új megvilágításba helyezik a különleges építészeti megoldásokat és esztétikai szereppel is bírnak, továbbá harmonizáló és taglaló
hatásuk is lehet.
Mivel a rengeteg szín nehéz választás elé állítja a vásárlókat,
a Baumit megalkotta a szűkebb, 88 színt és árnyalatot tartalmazó Taste of Life színkártyát és kombinációs javaslatokat
tartalmazó összeállítást, amely minden homlokzatot életre
kelt. Segít megtalálni azokat a színeket és színösszeállításokat, amelyek leginkább illenek az épület karakteréhez és az
építők egyedi elképzeléseihez.

Baumit Life: az alkotás szabadsága
A színek minden pillanatban, minden emberre hatnak. De
nem egyformán! A 888 színt tartalmazó Life színkártyák
összeállítása során a Baumit igyekezett minden körülményt
figyelembe venni. Engedje hát szabadjára fantáziáját, és
hagyja, hogy a színek megihlessék. Döntsön ösztönösen,
de közben mérlegelje, hogy a választott színnel az épület
minden lakójának és használójának hosszú időn keresztül
együtt kell élnie, és azt kellemesnek és vonzónak kell tartania. A speciális gyártástechnológiának köszönhetően 2014től már valamennyi Baumit Life szín felhordható homlokzati
hőszigetelő rendszerre. A nagyon sötét színek alkalmazásakor készítendő rétegrenddel kapcsolatban keresse kollégáinkat. Nézzen meg több színkombinációt és színváltozatot,
csak utána döntsön. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
bizalommal tanácsadójához.

Változatos homlokzat
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Baumit CreativTop
Egyedi homlokzat nem csak a színnel alakítható ki.
A kreativitásnak semmi nem szab határt. A Baumit CreativTop
modellező vékonyvakolatával a legkülönbözőbb felületeket
érhetjük el.
A Baumit Life színvilág kombinálva a Baumit CreativTop modellező vékonyvakolat sokoldalúságával határtalan lehetőségeket
nyújt. Ez a vékonyvakolat 758 különböző színárnyalatban áll
rendelkezésre, amely a legkülönfélébb módon kombinálható.
Így egyedi megjelenésű homlokzatokkal színesíthetjük épületeinket.
Akár strukturált, elmosott, finom-, ill. durvaszemcsés, betonhatású, sima vagy számtalan más felületi kialakítást szeretnénk,
mindez a Baumit CreativTop vékonyvakolatokkal valósággá
válhat. Épületeink külső fala nem csak a színválasztással válhat így egyedivé, hanem megjelenésében is. A durvától a finom
szemcséig négy különböző struktúra teszi mindezt lehetővé.

A sokoldalú felületi kialakítás kombinálva a LIFE színvilág
758 színével új távlatokat nyit a homlokzatképzésben.
A 17 előre definiált feldolgozási technika csak ajánlás,
amely 28 látványos megjelenést tesz lehetővé. A Baumit
CreativTop vakolat azonban olyan eszköz mindenki számára, ahol a színek játéka mellett az egyéni kreativitás
újabb és újabb ötletekkel gazdagíthatja az épület arcát,
azaz homlokzatát.

Design és hőszigetelés - Baumit HardTop
Nagyon divatos a geometriai minták alkalmazása a homlokzatkialakításban. A Baumit új homlokzati hőszigetelő rendszere, a
HardTop ügyesen karolja fel ezt a trendet, és saját egyedi jegyeivel gazdagítja. Kihangsúlyozza a homlokzat kívánt elemeit, vagy
saját részekre osztja az épület egyes traktusait.

Baumit HardTop kivitelezés
Ilyen egyszerűen alakíthatók a homlokzatok tisztán strukturált
designobjektumokká, a Baumit HardTop segítségével. A redukált
formaképzés és az első osztályú szigetelési értékek tökéletes
kombinációja. A Baumit új homlokzati hőszigetelő rendszere
mindenekelőtt a felületeivel tűnik ki. A két táblaméretben, valamint 30 színben kapható Baumit HardTop táblák a Baumit fedővakolataival kombinálva és komplett megoldásként egyaránt
meggyőző hatást keltenek.
A 6 mm vastag Baumit HardTop tábla emellett két különböző
designcsoportban készül. A klasszikus egyszínű felületi változat
mellett különböző struktúrahatások és a hozzájuk tartozó faminták is választhatók.

Baumit INFO:

További információk
és szolgáltatások:
www.baumit.hu

06-33/512-920, -930, -940
06-30/2 baumit
Baumit rendszerek –
igényelhető anyagok
Homlokzatok
Baumit open Klímahomlokzat
Baumit Star homlokzati hőszigetelő rendszer
Baumit Pro homlokzati hőszigetelő rendszer
Baumit StarTrack ragasztótárcsa

Felújító vakolatrendszerek
Baumit Sanova Felújító Rendszer K/N
Baumit Sanova Felújító Rendszer WTA
Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat

Színes vékonyvakolatok
Baumit NanoporTop
Baumit Taste of Life
Baumit végső felületképzés

Weboldalunkon néhány kattintással profi információkhoz juthat és ár
jegyzéket, tervezési és kivitelezői segédleteket, számos prospektust is
letölthet.
www.baumitlife.com • www.felujitasbaumittal.hu • www.baumacol.hu
www.nanopor.hu • www.baumitpanel.hu

Színtervezés
Baumit Life – 888 egyedi kreatív
színárnyalat

Modellező vakolat

– Baumit Life színvilágok
– Baumit Life tervezői támogatás
– Baumit Life színkeresés
– Baumit Life színtervezés

Baumit CreativTop

Esztrichek
Baumit Térburkolati Habarcsok
Baumit Önterülő Esztrichek

Hidegburkolás
Baumit Baumacol hidegburkolat-ragasztási rendszer

Glettanyagok
Baumit glettanyagok és vékonyvakolatok

Segédletek
Baumit kivitelezői kézikönyv
Baumit tervezési segédlet
Baumit műszaki lapok

Nedvesség és sótartalom meghatározás, optimális
hőszigetelés számítás
Pontos elemzés során megállapítjuk a falazat nedvességés káros só tartalmát, az átnedvesedési fokot és a max.
vízfelvétel nagyságát. Ezen adatok alapján elkészítjük az
épületre szabott felújítási javaslatunkat.
Továbbá kiszámítjuk a meglévő fal és a hőszigeteléssel
ellátott fal hő- és páraátbocsátását, javaslatot teszünk az
optimális hőszigetelésre.
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Baumit Kft.
Központ, székhely:
2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, -920, -930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

A jövő ötletei.
3060 Pásztó, Ifjúság út 3.
Levelezési cím:
3060 Pásztó, Ifjúság út 3.
Tel.: 06-32/460-644, -718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park, Gyár út 12.
Levelezési cím:
3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím:
3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

