
124 Ceny platné od 1. marca 2023.

Baumit Nivello Quattro

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA–C20–F6 podľa normy  STN EN  13 813, 
na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov 
pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 1 – 25 mm

SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Nivello

Nivello Quattro 25 kg 18,75/bal. 22,50/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky 750,00/t 900,00/t

Výdatnosť: cca 5,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581577440137
 5997430562046

info  →  Baumit Nivello Quattro – jednoduché a účinné riešenie pre každú nerovnú podlahu!

• na všetky typy podkladov
• do všetkých obytných priestorov
• v hrúbke 1 – 25 mm
• jednoduché spracovanie, bez rizika trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu



125Ceny platné od 1. marca 2023. Myšlienky s budúcnosťou.

POTERY A STIERKY

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná stierka triedy CT–C25-F5 podľa normy  STN EN 13 813, na cementovej 
báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 1 – 10 mm

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHSAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Baumit Nivello 30

Samonivelizačná stierka triedy CT–C35-F6 podľa normy  STN EN 13 813, na cementovej 
báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. 
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane 
kuchýň a kúpeľní. 

Hrúbka stierky: 2 – 30 mm 

Nivello 30  25 kg 17,38/bal. 20,85/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg/m2/mm 695,00/t 834,00/t

Výdatnosť: cca 5,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000512

Nivello 10  25 kg 16,00/bal. 19,20/bal.

Spotreba:  cca 1,6 kg/m2/mm 640,00/t 768,00/t

Výdatnosť: cca 5,2 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000505

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. 
(v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu 
v budovách.

Označenie výrobkov  EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, 
pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá  EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 
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126 Ceny platné od 1. marca 2023.Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 146 – 148.

SAMONIVELIZAČNÉ POTERY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C30–F6 podľa normy  STN EN 13 813, na báze sadry 
na ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný 
aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000  40 kg 15,20/bal. 18,24/bal.

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 380,00/t 456,00/t

Výdatnosť: cca 2,2 – 2,1 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581577420122

Alpha 2000  40 kg 9,60/bal. 11,52/bal.

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 240,00/t 288,00/t

Výdatnosť: cca 0,75 – 0,70 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm 
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
EAN: 8581577410123
 5997430521104

Alpha Start  25 kg 10,63/bal. 12,75/bal.

Spotreba:  cca 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc 425,00/t 510,00/t

Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581577450136

rozbaľovanie paliet  →  Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Alpha 3000  silo 390,00/t 468,00/t

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m2/t pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  Silo 

Alpha 2000  silo 250,00/t 300,00/t

Spotreba:  cca 18 – 19 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m2/t pri hrúbke vrstvy 1 cm 
Balenie:  Silo 

Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C20–F5 podľa normy  STN EN 13 813, na báze sadry 
na strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie 
na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Baumit Alpha Start 

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného 
čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). 
Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.



127Ceny platné od 1. marca 2023. Myšlienky s budúcnosťou.

POTERY A STIERKY

Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT–C20–F5 podľa normy  STN EN 13 813, na ručné aj strojové 
spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný 
aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.  

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

CEMENTOVÉ POTERY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT–C20–F4 podľa normy  STN EN 13 813, na strojové 
spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom 
vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter 25 kg 4,00/bal. 4,80/bal.

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 160,00/t  192,00/t

Výdatnosť: cca 0,25 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN: 8581570000284
  5997430520961

Poter silo 180,00/t  216,00/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  Silo

Poter MG silo 180,00/t  216,00/t

Spotreba:  cca 20 kg/m2/cm 
Výdatnosť: cca 10 m2/t pri hrúbke vrstvy 5 cm 
Balenie:  Silo

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. 
(v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu 
v budovách.

Označenie výrobkov  EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, 
pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá  EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 
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128 Ceny platné od 1. marca 2023.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi 
vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou 
omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.
Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko 
tzv. bublinkovania.
Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

Grund 10 kg 55,10/bal. 66,12/bal.

Spotreba:  cca 0,05 kg koncentrátu/m2 – príprava podkladu pod omietky 5.510,00/t 6.612,00/t

 cca 0,15 kg koncentrátu/m2 – príprava podkladu pod potery a stierky
Výdatnosť: cca 200 m2/vedro – príprava podkladu pod omietky
 cca 66 m2/vedro – príprava podkladu pod potery a stierky 
Balenie:  10 kg, 1 paleta = 32 vedier = 320 kg
EAN: 9004329220768

Grund 5 kg 29,40/bal. 35,28/bal.

Spotreba:  cca 0,05 kg koncentrátu/m2 – príprava podkladu pod omietky 5.880,00/t 7.056,00/t

 cca 0,15 kg koncentrátu/m2 – príprava podkladu pod potery a stierky
Výdatnosť: cca 100 m2/vedro – príprava podkladu pod omietky
 cca 33 m2/vedro – príprava podkladu pod potery a stierky
Balenie:  5 kg, 1 paleta = 96 vedier = 480 kg
EAN: 5997430554072

Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu 
nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok 
alebo lepidiel na obklady a dlažby.
Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

Riedenie: 1 diel koncentrátu / 2 – 6 dielov vody podľa nasiakavosti podkladu, 
resp. typu omietky – príprava podkladu pod omietky.
V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky 
alebo pred lepením obkladu neriediť!

SuperPrimer 20 kg 107,20/bal. 128,64/bal.

Spotreba:  cca 0,3 kg/m2 5.360,00/t 6.432,00/t

Výdatnosť: cca 67 m2/vedro 
Balenie:  20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg
EAN: 9004329270862

SuperPrimer 5 kg 28,90/bal. 34,68/bal.

Spotreba:  cca 0,3 kg/m2 5.780,00/t 6.936,00/t

Výdatnosť: cca 17 m2/vedro 
Balenie:  5 kg, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
EAN: 9004329270879

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. 
(v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu 
v budovách.

Označenie výrobkov  EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, 
pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá  EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 
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POTERY A STIERKY

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A STIERKAM

Baumit Separačná fólia FE | Estrichfolie

Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

Separačná fólia FE 169,00/bal. 202,80/bal.

Spotreba:  1,1 m2/m2 podlahovej plochy 1,30/m2 1,56/m2

Balenie:  bal. 1,3 × 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m2

Dilatačný profi l L 2 m 5,20/ks    6,24/ks

Rozmery:  60 × 60 × 3 mm  2,60/bm   3,12/bm 
Dĺžka: 2,0 m 
Balenie:  1 zväzok = 25 ks = 50 bm

Nivelačné tyče 600,00/sada 720,00/sada

Balenie:  1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm

Okrajová dilatačná páska PE 

Typ: RSS 100/5 (bez fólie) hr. 5 mm výška 100 mm 22,50/bal.  27,00/bal.

 Balenie 50 bm    0,45/bm   0,54/bm

 RSS 120/10 (bez fólie) hr. 10 mm výška 120 mm 23,75/bal.    28,50/bal.

 Balenie 25 bm    0,95/bm    1,14/bm

 RST 100/5  (s fóliou) hr. 5 mm výška 100 mm 27,50/bal.  33,00/bal.

 Balenie 50 bm    0,55/bm   0,66/bm

 RST 120/10  (s fóliou) hr. 10 mm výška 120 mm 28,75/bal.    34,50/bal.

 Balenie 25 bm    1,15/bm    1,38/bm

Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelizačných poterov.

Baumit Okrajová dilatačná páska PE 

Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.

Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok 
poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebrením.
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