Avantajele sistemului termoizolant BAUMIT PRO
Livrare promptă, logistică computerizată, totul de la un singur producător
Produse cu certificare europeană
Agrement Tehnic European

Sistemul poate fi folosit şi cu vată minerală

Baumit PRO - reabilitare de durată
Termoizolaţia
Baumit

Uşurinţă în aplicare
Asistenţă tehnică încă din faza de proiectare şi licitaţie

Sistemul termoizolant profesional pentru faţade

pentru birouri sau
blocuri de locuinţe

09/0256

Clădiri noi sau în
reabilitare termică

CONTACT BAUMIT ROMÂNIA ŞI REPREZENTANŢI COMERCIALI ZONALI
Sediu Central Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600,
sector 6, RO 061129
Tel.: +40 21 350 01 03/06
Fax: +40 21 318 24 08

Fabrica Bolintin Deal
Bd.Republicii nr. 1F
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin, jud. Giurgiu
Tel: +40 21 301 93 23/24
Fax: +40 21 404 37 00

Depozit Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6
Tel.: +40 21 301 93 23/24
Fax.: +40 21 404 37 00

Fabrica Teiuş
Str. Octavian Goga Nr. 5
jud. Alba
Tel.: +40 258 851 176
Fax: +40 258 806 237
e-mail: teius@baumit.ro

www.baumit.com

Bucureşti Sector 3, Giurgiu, Prahova
Bucureşti Sector 2+5, Buzău
Bucureşti Sector 1+Ilfov
Bucureşti Sector 4+6, Călăraşi, Ialomiţa
Constanţa, Tulcea
Brăila, Galaţi
Cluj
Maramureş, Satu Mare
Bistriţa Năsaud, Mureş, Sălaj
Braşov
Covasna, Harghita
Timişoara
Arad, Bihor
Botoşani, Iaşi, Vrancea, Vaslui
Bacău, Neamţ, Suceava
Dolj, Olt
Gorj, Mehedinţi
Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Valcea
Hunedoara, Sibiu
Alba

Tel: 0722.317.651
Tel: 0722.551.490
Tel: 0728.180.567
Tel: 0726.122.346
Tel: 0734.010.371
Tel: 0735.006.002
Tel: 0722.351.844
Tel: 0723.363.050
Tel: 0724.303.250
Tel: 0721.102.144
Tel: 0727.732.434
Tel: 0727.732.431
Tel: 0726.166.504
Tel: 0722.536.625
Tel: 0723.677.646
Tel: 0726.113.003
Tel: 0727.732.432
Tel: 0723.603.965
Tel: 0723.719.218
Tel: 0720.022.127

Dedicat
profesioniştilor

Agrement Tehnic European
09/0256

Idei cu viitor.

Sistemul termoizolant BAUMIT PRO

Sistemul termoizolant BAUMIT PRO

COMPONENTELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT BAUMIT PRO
Economie imbatabilă
Sistemul Baumit Pro este un sistem profesional, ce combină experienţa câştigată de-a lungul a peste 30 de
ani de activitate în domeniul sistemelor termoizolante cu o calitate incontestabilă şi un pret echitabil.
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Sistemele termoizolante BaumitPro sunt destinate, cu predilectie, lucrărilor de termoizolare a clădirilor
înalte, fie că vorbim despre clădiri noi sau în reabilitare termică. Folosirea sistemului asigură atingerea unui
nivel economic şi de protecţie optim.
Sistemul profesioniştilor
Constructorii ce lucrează la clădiri de apartamente, ansambluri rezidenţiale sau clădiri de birouri sunt cei
care înţeleg cel mai bine care sunt avantajele folosirii unui adeziv cu o capacitate ridicată de aderenţă sau a
unei tencuieli decorative extrem de uşor de pus în operă, cum este tencuiala GranoporTop. Ansamblul
componentelor sistemului Baumit Pro înseamnă alăturarea de produse de înaltă performanţă tehnică la
preţuri economice.
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Dublă economie
Folosirea sistemului termoizolant Baumit Pro înseamna o dublă economie:
economisirea timpului de punere în operă prin folosirea mijloacelor moderne de lucru pe şantiere
(silozuri, silomate)
folosirea soluţiei optime, funcţionale şi estetice
Deştept şi simplu
Tencuiala Baumit GranoporTop oferă dublă securitate la aplicare: pătarea este mult mai dificilă, iar
strălucirea fiecărei culori este garantată. Obţineţi, astfel, faţade pentru care un număr infinit de posibilităţi
de colorare vă stau la dispoziţie, obţinând ca efect un mediu aflat în armonie cu natura.

1. Zidărie portantă - Verificaţi starea suportului: umiditate,
murdărie, integritate structurală.
2. Baumit ProContact - Mortar mineral adeziv şi masa de şpaclu;
sistem profesional. Prezintă un grad ridicat de aderenţă pentru
lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante pe faţade cu diferite
suprafeţe.
3. Baumit ProTherm - Placă termoizolantă pe bază de polistiren
alb EPS. Dimensiuni 50X100cm. Disponibil în diferite grosimi.
În loc de polistiren expandat se poate utiliza vata minerală
bazaltică hidrofobizată cu răşină siliconică. Pentru faţade cu
exigenţe ridicate privind comportarea la foc, plăcile se
încadrează în Euroclasa A de reacţie la foc.
4. Baumit ProContact & Baumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă
rezistentă în mediu alcalin; se încorporează în masa de şpaclu
aplicată în strat subţire pentru a evita fisurarea sistemului.
5. Baumit UniPrimer - Grund pentru aderenţă şi reglarea capacităţii
de absorbţie.
6. Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă GranoporTop pe bază
de răşină acrilică sau SilikatTop pe bază de silicat de potasiu,
finisaj recomandat în cazul termoizolării cu plăci rigide din vată
minerală bazaltică.

RECOMANDĂRI ŞI SFATURI UTILE
Solicitaţi furnizorului agrement tehnic pe sistem, nu pe componente!
Cereţi furnizorului fişa tehnică cu valoarea conductivităţii termice a polistirenului!
Sistemele termoizolante clasice, tradiţionale, impun un număr de 6 dibluri /m²!

Pentru clădirile cu un regim mare de înălţime, cu suprafeţe
vitrate se recomandă folosirea sistemului termoizolant
Baumit PRO cu vată minerală, sistem agementat european.
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Solicitaţi furnizorului garanţia că plasa de armare din fibră de sticlă este protejată în mediul alcalin!
Verificaţi la furnizor valoarea taxelor suplimentare pentru colorarea tencuielilor decorative de finisaj!
Sistemele termoizolante agrementate impun, pentru finisaj, folosirea tencuielilor decorative şi nu a vopselelor!

