Baumit
CreativTop

Barva obogatena
s strukturo

Neomejene možnosti
oblikovanja fasad

n	
individualne strukture in površine
n	
kreativen, pisan in edinstven
n	
neskončne možnosti oblikovanja

Ideje prihodnosti.

Baumit
CreativTop

Oblika in struktura
Neskončne možnosti oblikovanja.

Individualna in
kreativna fasada

Videz fasade ni odvisen samo od barve. Kreativnost
dajejo tudi vse mogoče strukture - Baumit CreativTop je
omet z možnostjo prostega oblikovanja.

Z novim zaključnim slojem Baumit CreativTop
se odpirajo neskončne možnosti za kreativno
oblikovanje fasad. Posebej v Baumit fasadnih
sistemih dobivamo doslej neodkrite možnosti
strukturiranja površin.

Če ne zadoščajo številne možnosti barvnega sistema
Baumit Life, vam je na voljo še Baumit CreativTop s 758
barvnimi odtenki in možnostjo kreativnega kombiniranja.
Domišljiji je tako prepuščena prosta pot.
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Struktura, ki jo začutiš

Zabrisane, žlebičaste, fino luknjičave, grobo zrnate ali
gladke - te in številne druge fasadne strukture lahko z
Baumit CreativTop zdaj končno postanejo resničnost.
Zunanje stene ne izražajo individualnosti zgolj z barvo,
temveč se ta začuti tudi s strukturo. To lahko dosežemo s
štirimi različnimi zrnavostmi od Max do S-Fine.

Rezultat šteje

Baumit CreativTop lahko začnemo nanašati takoj, ko je
Baumit UniPrimer dovolj suh. Debelina nanosa je odvisna
od uporabljene tehnike vgrajevanja. Uporabljamo lahko
najrazličnejše tehnike nanašanja - kar šteje, je rezultat.
CreativTop se lahko prosto oblikuje in obdeluje z različnimi
orodji. Najpomembnejše pa je, da pusti trajen vtis.

Prilagodljiv in enostaven

Pripravljeni zaključni omet CreativTop je univerzalno
uporaben in zelo enostaven za ročno ali strojno
vgrajevanje. Nanašamo ga lahko kot zaključni sloj v
fasadnih sistemih, na starih in novih mineralnih ometih,
kot tudi na izravnalnih masah, na betonu, za obdelavo
organsko vezanih izravnalnih mas in ometov ali na
sanacijskih ometih.
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Baumit
CreativTop

Oblika in struktura
Neskončne možnosti oblikovanja.
UniPrimer

Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. V Baumit toplotnoizolacijskih sistemih (razen fasadnega sistema Baumit open) in sistemih ometov. Brez topil.
Poraba:

ca. 0,20 - 0,25 kg/m2 na armiranih osnovnih ometih in na izravnalnih masah
ca. 0,40 kg/m2 na ometih

CreativTop

Pripravljeni pastozni modelirni s silikonskimi vlakni ojačan zunanji omet za kreativno obdelavo
fasad. Poraba je odvisna od tehnike nanašanja (gl. tehnični list).
CreativTop Max
Poraba: ca. 5,0 - 6,2 kg/m2
Izdatnost: ca. 4,0 - 5,0 m2/vedro
CreativTop Trend
Poraba: ca. 4,2 - 6,5 kg/m2
Izdatnost: ca. 3,8 - 6,0 m2/vedro
CreativTop Fine
Poraba: ca. 2,8 - 4,2 kg/m2
Izdatnost: ca. 6,0 - 8,9 m2/vedro
CreativTop S-Fine
Poraba: ca. 3,5 - 3,8 kg/m2
Izdatnost: ca. 6,6 - 7,1 m2/vedro
Samo v beli barvi (0019)

Video prikaz
izvedbe
na
baumit.com
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TEHNIKE NANAŠANJA CREATIVTOP MAX

CreativTop Max
tehnika zaribavanja

CreativTop Max
tehnika vbrizganja

CreativTop Max
tehnika valjčkanja

CreativTop Max
tehnika brizganja

TEHNIKE NANAŠANJA CREATIVTOP TREND

CreativTop Trend
tehnika valjčkanja

CreativTop Trend
tehnika s čopičem

CreativTop Trend
tehnika z lopatico

CreativTop Trend
tehnika z metlico

CreativTop Trend
tehnika vbrizganja

CreativTop Trend
tehnika vbrizganja

CreativTop Trend
mešana tehnika

CreativTop Trend + S-Fine
videz grobega betona

TEHNIKE NANAŠANJA CREATIVTOP FINE

CreativTop Fine
tehnika s česanjem

CreativTop Fine
tehnika z lopatico

CreativTop Fine
tehnika s čopičem

CreativTop Fine
tehnika valjčkanja

CreativTop Fine
reliefna tehnika

CreativTop Fine
tehnika z metlico

CreativTop Fine
tehnika z vlečenjem

CreativTop Fine + S-Fine
videz gladkega betona

CreativTop S-Fine
tehnika z gobo

CreativTop S-Fine
s kovinskim sijajem

TEHNIKE NANAŠANJA CREATIVTOP S-FINE

CreativTop S-Fine
tehnika s česanjem

CreativTop S-Fine
tehnika vpihovanja

Baumit
CreativTop
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CreativTop
S-Fine

CreativTop
Fine
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CreativTop
Trend

tehnika zaribavanja
tehnika vbrizganja
tehnika brizganja
tehnika valjčkanja
tehnika z lopatico
tehnika s čopičem
tehnika z vlečenjem
tehnika z metlico
tehnika s česanjem
reliefna tehnika
tehnika z žago
z barvanjem
z ArtLine Metallic
tehnika vpihovanja
tehnika z gobo
videz grobega betona
videz gladkega betona

Tehnika valjčkanja
CreativTop
Max

Tehnike
nanašanja
CreativTop

Oblika in struktura
Neskončne možnosti oblikovanja.
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Tehnika z lopatico

Tehnika s česanjem

Tehnika vbrizganja
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Baumit
storitve

Baumit celovita storitev
Baumit vam ponuja celovito storitev ter odgovarja na vsa vaša vprašanja. Ideje za prihodnost vključujejo tudi storitev za
prihodnost.
1. Spletno mesto: www.baumit.si
Na spletnem mestu www.baumit.si najdete najširši nabor informacij, do katerih dostopate hitro in enostavno. Podrobnosti,
tehnične lastnosti, oblikovalski program Color Designer, iskalec barv,... Na www.baumit.si najdete informacije, ki jih zares
potrebujete.
2. Vprašajte nas
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem odgovarjali na vsa tehnična vprašanja in pomagali pri izbiri pravega izdelka:
info@baumit.si.
3. Baumit pomoč na terenu
Baumit strokovnjaki vam pomagajo tudi na terenu, ko potrebujete posebno pomoč ali imate posebne zahteve. Vaše težave
bomo, po posvetovanju, rešili neposredno na terenu.
4. Baumit dodatne storitve
Izračuni toplotne prehodnosti
Predlog sanacije
Vzorec zaključnega sloja v vedru/na plošči
Barvni predlogi fasad
Teoretična in praktična izobraževanja za gradbene strokovnjake
5. Baumit barvna karta
Barvna karta Baumit Life ponuja 888 barvnih odtenkov, ki so
raznoliki, kot je življenje samo. Baumit “Taste of Life“ pa je
izbrana zbirka 88-tih najbolj privlačnih barv, ki vam
zagotavljajo popolne kombinacije in lažjo izbiro.

Baumit d.o.o. n Zagrebška ulica 1 n 1000 Ljubljana n T: 01 236 37 55 n www.baumit.si

