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Най-високо 
качество и 
888 цвята
Life

Твоят дом. Твоите цветове. Твоят живот.

Цветове - толкова разнообразни като самия живот

С новите 888 цвята на каталога Баумит Life за творчеството не съществуват граници. Искате 

фасадата да бъде игрива и многоцветна или спокойна и по-скоро въздържана? Всичко е възможно! 

Архитектурните особености могат да бъдат подчертавани и да постигнат по-добро оптическо 

въздействие, да бъдат създавани в хармония и степенувани. Баумит разработи и малък каталог Taste 

of Life с 88 цвята и 20 възможности за комбинирането им. В Taste of Life всеки може лесно да открие 

своя стил и след това да доразвие представите си за цвят с помощта на основния каталог Life. Taste 

of Life е безценен за специалиста при консултиране на частните клиенти. 

Фасадни бои

Баумит НанопорКолор
Благодарение на нанотехнологиите тази 

фасадна боя има самопочистващ ефект и 

освен това е активно дишаща. Особено 

гладката є повърхност, наблюдавана под 

микроскоп, затруднява задържането на 

мръсотията, а бързосъхнещата й повърхност 

не позволява развитието на микроорганизми.

Баумит СиликонКолор 
Устойчива, не задържаща прах, дишаща 

фасадна боя на основата на силиконови 

смоли. Подходяща за всяка минерална или 

силиконова основа.

Баумит СиликатКолор 
Фасадна боя на силикатна основа с отлична 

паропропускливост. Идеалното крайно 

покритие за саниращи мазилки, подходяща 

за полагане върху всякакви минерални или 

силикатни основи.

Баумит ГранопорКолор
Много устойчива, добре миеща се фасадна 

боя на основа изкуствени смоли. Подходяща 

за полагане върху всички минерални или 

полимерни основи.

Баумит СтайлКолор 
Специална фасадна боя с интензивни 

цветове, с изключително устойчиви пигменти 

и висококачествени свързващи вещества за 

гаранция на дълготрайност на цвета.

Баумит
бои

Баумит Артлайн Лазур
Лазурна боя на дисперсна основа за 

декоративно оформление на стени  в 

интериора и екстериора. Преработката се 

осъществява само от обучени специалисти. 

Разход: ок. 0,08 - 0,10 кг/м2, кофи 5 и 15 кг.

Баумит Артлайн Металик
Металическо покритие на дисперсна основа 

с висока устойчивост. Нанася се посредством 

валяк или бояджийски пистолет.

Разход: ок. 0,30 - 0,35 кг/м2, кофи 5 и 15 кг.
Баумит България ЕООД
Гр. Елин Пелин  Ул. България 38  Тел.: 02 / 92 66 911  Факс: 02 / 92 66 918  Мобилен: 0888 843 400  office@baumit.bg 

Разход на Нанопор-, Силикон-, Силикат-, 

Гранопор- и СтайлКолор: ок. 0,5 кг/м2 

включително за грундиране с 20% разредена 

с вода боя, кофи 5 и 25 кг.
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Баумит НанопорТоп 
 иновативна рецептура, базирана на     

  нанотехнологиите 

 активно дишаща, силно паропропусклива

 особено гладка повърхност

 самопочистваща се със силите на природата

 устойчива на пукнатини и драскотини

 трайна защита от студ и влага

 бързо съхнеща повърхност

 без мухъл и плесени

 спестява бъдещи разходи за поддръжка

 за всяка система, за всяка основа

Баумит СиликонТоп 
 на база силиконови смоли 

 паропропусклива

 устойчива на атмосферни влияния

 водоотблъскваща

 мие се добре

 минимална склонност към замърсяване

 антистатична, прахоотблъскваща

 цветове, искрящи по фасадата

 като крайно покритие при системи Стар и Про 

 върху бетон, саниращи и стари        

  мазилки и за паметници на културата

Баумит СиликатТоп 
 екологичен продукт

 създава надеждна химическа връзка 

  с основата

 съхне отвътре навън без напрежения

 не образува повърхностен филм

 устойчива на атмосферни влияния

 водоотблъскваща

 с висока степен на паропропускливост

 подходяща за всички топлоизолационни   

  системи

 отлична за саниране на паметници на културата

 върху бетон, стари и нови минерални мазилки и  

  шпакловки

кофа 30 кг; К1,5/К2/К3

кофа 30 кг; К1,5/К2/К3/R2/R3

Перфектното допълнение

СтайлТоп мазилки и бои се отличават върху всяка фасада с интензивните си, спиращи дъха акценти. С тези мазилки сградата е 

впечатляваща и винаги в крак с времето.

Баумит СтайлТоп 
 мазилка в интензивни тонове

 с устойчиви пигменти и висококачествени   

  свързващи вещества

 за полагане върху ИТИС 

  (тъмните цветове се използват върху 

  фасадите като акценти - 

  попитайте Вашия Баумит консултант)

Баумит ГранопорТоп 
 еластична, на база изкуствени смоли

 водоотблъскваща, мие се лесно

 устойчива на атмосферни влияния

 устойчива на механични въздействия

 позволява брилянтно оцветяване

 лесна за преработка

 паропропусклива

 като крайно покритие в системи Про 

 за фасади и вътрешни стени

 върху бетон и органично свързани шпакловки и  

  мазилки M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309

M310 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M317 M318

M319 M320 M321 M322 M323 M324 M325 M326 M327

M328 M329 M330 M331 M332 M333 M334 M335 M336

Структури

Общото впечатление от една фасада се определя не само от цвета, но и от структурата на 

мазилката. Един и същи цвят, изпълнен в различна структура въздейства по коренно различен 

начин. Например, изпълнената в драскана структура мазилка изглежда при един и същи цвят 

по-светла, отколкото същата, изпълнена с влачена структура. Така Вие разполагате с още 

допълнителни възможности за оживяване на фасадата. Отделни елементи, например областта на 

цокъла, могат да бъдат подчертани и по този начин да се играе с въздействието на светлината 

и сенките. Комбинация от цвят и структури - това е предизвикателството на Баумит към Вашата 

фантазия.

Структури Баумит МозаикТоп

Баумит МозаикТоп

Баумит МозаикТоп е тънкослойна мазилка от цветни камъчета, особено подходяща за областта на цокъла 

- както върху топлоизолационни системи, така и върху други минерални основи. Тя е особено здрава 

и устойчива на дъжд и механични въздействия. Мазилката е подходяща за елементи, подложени на 

натоварвания или за подчертаване на части от сградата както в интериора, така и в екстериора. Отлично 

приложение намира за стени на коридори и стълбищни клетки. 

Разход: ок. 5,5 кг/м2, кофа 25 кг.
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Баумит
пасто-
образни 
мазилки

Цвят и структура
За оптическо въздействие

Баумит
пасто-
образни 
мазилки

 за акцентиране на архитектурни елементи и  

  части от сградата

драскана К1,5,
ок. 2,5 кг/м2

драскана К2,
ок. 3,5 кг/м2

драскана К3,
ок. 4,2 кг/м2

влачена R2,
ок. 2,8 кг/м2

влачена R3,
ок. 3,9 кг/м2

фина,
ок. 2,0 кг/м2

запълваща,
ок. 1,4 кг/м2

кофа 30 кг; К1,5/К2/К3/R2/R3

кофа 30 кг; К1,5/К2/К3/R2/R3

кофа 30 кг; К1,5/К2/К3

Забележка
Преди полагане на Баумит пастообразни мазилки задължително се грундира с Баумит УниПраймер или Баумит ПремиумПраймер.


