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Baumitovi ometi zagotavljajo zaščito z dodano vrednostjo
Mineralni ometi na stenah ščitijo površino in delujejo kot osnova za barve in zaključne omete. Baumitovi 

ometi so razviti za zagotavljanje dolgotrajne zaščite sten, da izravnajo neravnine in zagotovijo čim bolj 

enakomerno površino. Baumit ima široko paleto paroprepustnih ometov, ki so enostavni za vgrajevanje 

in primerni za vse vrste uporabe, tako za novogradnje kot za prenove. 



Baumit. Ideje prihodnosti.
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Splošna rešitev na tem področju je Baumitov sistem s klasičnim 
ometom: paroprepusten omet je enostaven in ekonomičen za 
uporabo na vseh neizolativnih gradbenih materialih. Baumitov 
sistem z lahkim ometom je visokokakovostni sistem, ki ga 
lahko uporabimo na mineralnih podlagah vseh vrst, posebno 
na izolacijskih materialih. Zahvaljujoč svoji elastičnosti lahko 
optimalno prevzema napetosti iz podlage. Baumitov izolacijski 
omet lahko stori še več: združuje lastnosti ometa z lastnostmi 
toplotne izolacije, s čimer pomaga ustvariti udobne bivalne 
razmere. Na podzidku pa posebno zasnovani ometi zagotavljajo 
potrebno tesnjenje in zaščito proti vlagi, saj sta podzidek in stik s 
terenom med najbolj izpostavljenimi deli stavbe.

From here dummy text. Epudae also for complete thermal insu-
lation. Baumit top coats meet the highest standards. There is an 
ideal Baumit top coat to suit every Baumit ETICS. With Baumit, you 
can immediately find products that  satisfy the highest demands. 
Epudae dis debiscilibus cullenecae escium comnistem num volo-
ribusam, ut et lam is quam, sim faceptatius, sin consequiduci dis 
id evene deliqui cumquunti a mil id eatur simo consecto et harum 
faccupti sequia Epudae dis ndi to cor mil id eatur simo consecto et 
harum faccupti sequia Epudae dis  
debiscilibus cullenecae escium comnistem num voloribusam.

Funkcija fasade ni le dekoracija doma; tvori tudi zaščitni sloj 
stavbe. V tej vlogi je izpostavljena številnim različnim vplivom 
okolja, ki skozi leta pustijo svoj pečat. Številni lastniki stavb se 
bojijo, da zahteva popravilo razpok in poškodb veliko dela in se zato 
izogibajo sanacijam. Baumit je te skrbi prepoznal in razvil rešitev: 
tri enostavne, hitre in praktične načine za učinkovito ravnanje z 
majhnimi ali večjimi razpokami, s čimer fasadi povrnemo njen 
prvotni sijaj. 

Kaj ščiti 
zunanje stene?

FASADNI OMETI PRENOVE 

 močna zaščita za fasado
  prihranek stroškov pri gradnji 
  nižji stroški ogrevanja
  ščitijo stene pred vremenskimi vplivi   
  dolgotrajne rešitve 
  zaščita pred razpokami 
  sistemske rešitve
  toplotnoizolativne lastnosti 
  nepremagljivi pri prenovah   

Dobri razlogi za izbiro 
fasadnih ometov Baumit

Baumit
fasadni 
ometi



 močna zaščita zidov
 paroprepustna zidna konstrukcija
 enostavno vgrajevanje

Baumitovi ometi ponujajo zaščito in omogočajo fasadi, da diha. To 
pomeni, da lahko vlaga izhlapi skozi zgornjo plast ometa. Zaščita 
zidov z zunanje strani je še posebno pomembna. Baumit ima 
širok izbor sistemov ometov, ki so paroprepustni in enostavni za 
nanašanje v vseh sistemih, tako pri novogradnjah kot pri prenovah.

ZUNANJI STROJNI OMETI

1. Sistem Baumit z lahkim ometom 
Optimalna elastičnost – optimizirana elastičnost Baumit MPA
35 L (GrundPutz Light) optimalno prevzema napetosti iz podlage. 
Sistem je primeren za vse mineralne podlage, posebno za zelo 
izolativne gradbene materiale. V pravi kombinaciji je idealen tudi za
moderne zelo učinkovite zidake.
2. Sistem Baumit s klasičnim ometom
Za vse podlage – ta paroprepustni sistem ometa je enostaven 
in ekonomičen za uporabo na vseh neizolativnih gradbenih 
materialih. Sistemi izboljša tudi zvočno izolativnost in deluje kot 
optimalna podlaga za vse Baumitove zaključne sloje.
3. Sistem Baumit z izolacijskim ometom 
Za dodatno toplotno izolacijo –  sistem ometa, prilagojen 
podlagi, združuje lastnosti ometa z lastnostmi toplotne izolacije. 
Jedro sistema je Baumit ThermoPutz, ki ga enostavno nanašamo 
ročno in zvišuje temperaturo notranjih sten. 
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Močna zaščita
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  lahki dodatki
 paroprepusten
 elastičen

  hiter in enostaven
 vodoodbojen
  dobro prepusten

  izolativne stene
 preizkušena kakovost 
 kontrola vlage

NanoporTop NanoporTop NanoporTop ZAŠČITA PRED VODO

PremiumPrimer PremiumPrimer PremiumPrimer OSNOVNI PREMAZ

MultiWhite + StarTex MultiRenova MultiWhite + StarTex ARMIRNI SLOJ

MPA 35 L MPA 35 ThermoPutz ZUNANJI OMET

Spritz Spritz Spritz OSNOVNI OMET

1. sistem z lahkim ometom 2. sistem s klasičnim ometom 3. sistem z izolacijskim ometom




