
Baumit open Premium
Baumit open

 Zateplení, které dýchá

 Zcela bez tepelných mostů

 Se samočisticím efektem

Prvotřídní 
zateplení



Baumit open 
Premium

Baumit open

Pohodlí a útulnost domova 
Investoři mají při svých záměrech postavit novostavbu či rekonstruovat dům stále větší povědomost 
o problematice tepelné techniky, prostupu vodních par obvodovou konstrukcí a jejich přáním je, aby 
jejich dům měl co nejvíce prodyšné obvodové konstrukce. 

Až deset litrů vodních par denně má řešení 
Každodenní činností, jako je vaření, mytí, koupání a zalévání rostlin vzniká v místnostech denně až 
10 litrů vodních par, které jsou odváděny do venkovních prostor.

Při nevhodné kombinaci materiálů zateplovacího systému s obvodovou stěnou může docházet při 
odvodu ke kondenzaci vodních par a tím k degradaci chybně navrženého zateplovacího systému jako 
celku.

Tento jev lze omezit, v mnohých případech i vyloučit, volbou vhodného zateplovacího systému, jeho 
povrchové úpravy a izolantu. 

PRVOTŘÍDNÍ ZATEPLENÍ

Pohodlí a útulnost dom
Investoři mají při svých záměrech posta
o problematice tepelné techniky, prostu



Zateplit tím nejlepším 
Firma Baumit má léty ověřené řešení – systémy Baumit open Premium a Baumit open, které jsou určeny nejen pro novostavby, nízko-
energetické a pasivní domy, ale i pro rekonstrukce stávajících objektů. Ukazuje se, že jsou optimálním řešení i pro revitalizace dnes již 
nevyhovujících zateplovacích systémů. 

Základní součástí těchto systémů jsou fasádní polystyrénová desky s pravidelnou sítí otvorů, které zvýšenou měrou zajišťují odvod 
vodních par z konstrukce. Otvory jsou nevržený tak, že nesnižují tepelně izolační vlastnosti polystyrenu a nedochází v nich k proudění 
vzduchu. 

Fasádní desky Baumit open reflect z šedého polystyrenu jsou opatřeny bílou reflexní vrstvou, která snižuje riziko tvarových změn desek 
vlivem oslunění bezprostředně po nalepení. Díky obsahu nanočástič grafitu mají desky Baumit open reflect o 29 % lepší tepelně izolační 
vlastnosti než klasické desky Baumit openTherm. 

Baumit open reflect Baumit openTherm



Pro odvod vodních par přes zateplovací systém je nejdůležitější rovnoměrnost difúzních vlastností materiálů, případně růst prodyšnosti 
jednotlivých materiálů směrem ven.

U zateplovacích systémům se standardním polystyrenem existuje vysoké riziko kondenzace vodních par. Obdobný problém může před-
stavovat nevhodně zvolená neprodyšná stěrková či omítková vrstva u skladeb s vysoce paropropustnou minerální vlnou. 

Tepelně izolační systém Baumit open má prodyšnost všech vrstev navzájem sladěnou tak, že spolu s konstrukcí obvodové stěny tvoří 
jeden celek bez problematických změn difúzního toku.  

Tenkovrstvé omítky Baumit openTop a Baumit NanoporTop zajišťují spolehlivou ochranu před vlivy a umožňují individuální ztvárnění 
fasády v pestré paletě barevných odstínů Baumit Life.

Systém Baumit open Premium a Baumit open
■ Je homogenní skladba s vlastnostmi cihelného zdiva

■ Difúzně otevřený systém, který aktivně dýchá

■ Zabraňuje kondenzování vodních par

■ Zajišťuje příjemné vnitřní klima a pohodlí domova

■ Zkracuje dobu výstavby díky rychlejšímu vysychání

Baumit open 
Premium

Baumit open

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDA



1 soklový profil ETICS

2 lepicí kotva Baumit StarTrack

3 lepicí a stěrková hmota Baumit openContact

4 Baumit open reflect

5 okapnička k soklovému profilu ETICS

6 rohový profil ETICS se síťovinou

7 sklotextilní síťovina Baumit openTex

8 základní nátěr Baumit PremiumPrimer

9 tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop

  Fasáda, která nezestárne

  Prodyšné zateplení

  Dokonalá tepelná izolace
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... a v zimě izolujePropouští vodní páry

Prvotřídní zateplení!
Baumit open Premium představuje v současné době tu nejlepší dostupnou variantu mezi zateplovacími systémy. Kombinuje izolant 
Baumit open reflect, lepicí kotvy Baumit StarTrack. Ideální celek je dotvořen unikátní samočistící povrchovou úpravou Baumit 
NanoporTop, která Vašemu domu propůjčí dlouhodobě krásný vzhled. 

POHODA VNITŘNÍHO PROSTORU



Systém Baumit open Premium využívá unikátního způsobu kotvení tepelně izolačních desek pomocí lepicích kotev Baumit StarTrack. 
Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou jedinečným řešením pro zateplovací systémy již od roku 2005. Kruhová plastová kotva se osadí 
přímo na nosném zdivu a pokryje se lepidlem, na které se 
pak nalepí tepelně izolační desky. Na rozdíl od klasického 
hmoždinkování nevznikají žádné tepelné mosty ani nedo-
chází k prokreslování hmoždinek na fasádě.

  Jedna kotva pro všechny tloušťky izolantu

  Jednoduchá a rychlá realizace 

  Fasáda bez tepelných mostů

Baumit open 
Premium

Baumit open

FASÁDA BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ

KATEGORIE POUŽITÍ LEPICÍCH KOTEV BAUMIT STARTRACK

kotevní hloubka 1)

kategorie použití

A B C D E

beton plná cihla děrovaná cihla lehčený beton pórobeton

StarTrack Duplex 40 mm ● ● ●

StarTrack Orange 2) 40 mm/65 mm ● ● ● ●

StarTrack Green 40 mm ● ● ●

StarTrack Red 40 mm ● ● ●

StarTrack Blue 40 mm ●

1) ukotvení do nosného podkladu v rámci zateplovacího systému Baumit open Premium, Baumit open, Baumit Star. 
2) kotevní hloubka v pórobetonu je min. 65 mm



NANOPÓRY ZNESNADŇUJÍ USAZENÍ ŠPÍNY

Nanotechnologie pro vaši fasádu
Fasádní probarvená omítka Baumit NanoporTop vyniká nejen 
svou paropropustností, ale díky fotokatalytickému efektu i vyso-
kou samočisticí schopností omítky a chrání plášť Vaší budovy. 
Její povrch je mikroskopicky hladký, takže částečky nečistot se 
na něm mohou jen velmi těžko usazovat. Ulpívání špíny na povr-
chu omítky Baumit NanoporTop navíc znesnadňuje i její velmi 
nízký elektrostatický náboj. 

Speciální receptura společně s přírodními silami zajišťují samo-
čisticí schopnost omítky a barvy Nanopor – schne obzvlášť rychle, 
zabraňuje vyživování řas a hub a zmenšuje tak i za nepříznivých 
podmínek riziko napadení škůdci. Tím tak zůstává fasáda dvakrát 
dlouho čistá a krásná. 

Baumit NanoporTop Baumit SilikonTop Baumit NanoporColor

Mikroskopicky hladký povrch Baumit Nanopor omítek 
znesnadňuje usazení špíny.

Při porovnání pod mikroskopem je povrch vnitřní 
struktury tradiční silikonové omítky výrazně hrubší.

Velmi jemná a hladká struktura povrchu Baumit 
NanoporColor.

ca. 0,2 mm ca. 0,2 mm ca. 0,1 mm

DLOUHODOBĚ ČISTÁ FASÁDA
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