
¢ Vysoko paropriepustné zateplenie

¢ Príjemná a zdravá vnútorná klíma

¢ Jedinečný systém pre každú fasádu

Fasáda,  
ktorá dýcha

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit 
open

Príjemná 
 vnútorná  
  klíma
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Pohoda za každých okolností

Nezáleží na tom, či staviate nový dom alebo 
rekonštruujete starší, systém Baumit open je vždy 
najlepšie riešenie. Všetky komponenty sú vysoko 
paropriepustné, takže umožňujú stenám domu dýchať. 
To vytvára optimálne podmienky v interiéri rovnako 
v lete, ako aj v zime.

 Izolačné dosky  
najvyššej kvality

Vysoká paropriepustnosť 
fasádnych izolačných dosiek 
na báze polystyrénu 
je zabezpečená 
patentovaným 
systémom otvorov 
s pravidelným 
rastrom. „Dierkovaný“ 
polystyrén izoluje rovnako dobre 
ako ten bez perforácie, má však niekoľkokrát vyššiu 
schopnosť prepúšťať vodnú paru. Výhodou ostáva jeho 
jednoduché spracovanie a priaznivá cena v porovnaní 
s minerálnymi izolačnými doskami.

 Ekologické zateplenie
Pri výrobe izolačných dosiek Baumit open sa spotrebuje 
len minimum energie: izolant sa skladá z tisícov malých 
guľôčok naplnených vzduchom, pričom polystyrén tvorí 
len 1 % ich objemu. Výroba dosiek Baumit open tak 
vyžaduje v porovnaní s inými izolačnými materiálmi 
oveľa menej energie.

 Nebojte sa zateplenia starších budov
Vďaka špeciálnym vlastnostiam lepiacej stierky 
Baumit openContact je možné zatepliť aj staršie stavby 
so zvýšenou vlhkosťou a obsahom soli v murive. Systém 
Baumit open plynule odvádza vlhkosť a prípadné 
soli v murive sa ukladajú v priestore medzi murivom 
a izolačnou doskou Baumit open reflect.

 Postavte svoj dom rýchlejšie
Vysoká paropriepustnosť a vzájomne zosúladená 
skladba zateplenia s izolačnými doskami Baumit 
openTherm a lepiacou stierkou Baumit openContact 
prispieva k rýchlejšiemu vysušeniu novostavieb 
a umožňuje aj zmenu v tradičnom poradí prác na dome. 
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Zateplenie pre novostavby Zateplenie pre staršie domy

INFO

Vysoko paropriepustné fasádne izolačné dosky Baumit 
openTherm na báze expandovaného penového polystyrénu 
predstavujú ideálne zteplenie pre novostavby.

INFO

Vysoko paropriepustné fasádne izolačné dosky Baumit open 
reflect na báze expandovaného polystyrénu s obsahom 
infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú 
dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie, 
predstavujú ideálne riešenie pre staršie domy. Reflexný nástrek 
na lícovej strane výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti.
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1 Povrchová úprava Baumit NanoporTop 
alt. Baumit openTop 

2 Základný náter Baumit PremiumPrimer

3 Stierkovanie + výstuž Baumit openContact 
+ Baumit openTex

4 Tepelná izolácia Baumit openTherm

5 Lepenie Baumit openContact

1 Povrchová úprava Baumit NanoporTop 
alt. Baumit openTop

2 Základný náter Baumit PremiumPrimer

3 Stierkovanie + výstuž Baumit openContact 
+ Baumit openTex

4 Tepelná izolácia Baumit open reflect

5 Lepenie Baumit openContact

6 Kotvenie Baumit StarTrack
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Komponenty systému

Baumit NanoporTop
Samočistiaca povrchová úprava. 
Alt. Baumit openTop

Baumit PremiumPrimer
Základný náter najvyššej kvality.

Baumit openContact
Vysoko paropriepustná stierka 
na lepenie a vytvorenie 
výstužnej vrstvy.

Baumit openTex
Vysokokvalitná sklotextilná 
mriežka.

Baumit open reflect
Paropriepustné izolačné dosky 
zo sivého EPS, s vynikajúcou 
izolačnou schopnosťou.

Baumit StarTrack
Dokonalé kotvenie izolačných 
dosiek pomocou lepeného 
spoja.

Ideálne pre rodinné domy

 Jedinečný systém pre každú fasádu
Máloktorý iný tepelnoizolačný systém dokáže 
ochrániť fasádu tak efektívne a ohľaduplne ako 
systém Baumit open. Tento jedinečný systém celkom 
prirodzeným spôsobom a s využitím základných 
fyzikálnych princípov spĺňa predstavy o zdravom bývaní, 
dlhoročnej spoľahlivosti a ekonomickej výhodnosti.

VEDELI STE?

Systémom Baumit open je zateplených v celej Európe už viac ako 
12 mil. m2 fasád!
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1  Zateplenie s vlastnosťami podobnými  
ako tehlové murivo

2  Paropriepustný systém, ktorý dýcha

3  Zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu

4  Umožňuje rýchle vysušenie stavby  
a skracuje tak čas výstavby

5  Vhodný aj pre staršie domy

5 dobrých dôvodov, prečo sa 
rozhodnúť pre Baumit open:

Baumit Info‑linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk

Baumit open


