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SistemulStar
Sistemul Star este sistemul termoizolant ce asigur\ solu]ia perfect\. Acesta ofer\ 
cea mai bun\ gam\ de produse Baumit [i garanteaz\ familiei tale o via]\ pl\cut\ [i
confortabil\. Termoizolarea casei este economic\ [i protejeaz\ mediul. Mai presus
de toate vei avea siguran]a c\ ai facut investi]ia corect\, trainic\, pe via]\. Totodat\,
utilizând sistemul Baumit Star ai posibilitatea de a-]i pune `n valoare designul
fa]adei. Culorile [i structurile paletarului Baumit Life ofer\ casei tale un aspect indi-
vidual [i elegant.
Baumit Star
■ Siguran]\ [i durabilitate garantat\
■ Capacitate de termoizolare ridicat\
■ Sistem de `nalt\ performan]\ Baumit
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11 Sistemul Baumit Star este sistemul 
premium de la Baumit. O perfect\
potrivire `ntre componente garanteaz\ 
o aplicare u[oar\ [i o fa]ad\ f\r\ cusur. 
De la cel mai sigur adeziv la stratul de
mas\ de [paclu flexibil [i pân\ la stratul
durabil de finisaj - Sistemul Baumit Star
garanteaz\ termoizolare, confort [i
frumuse]ea fa]adei pe via]\.

CEL MAI BUN DINTRE CEI BUNI



22Inima Sistemului Baumit Star este Baumit StarContact White. Acest adeziv alb [i mas\ de
[paclu combin\ propriet\]ile celui mai de `ncredere adeziv cu propriet\]ile elasice ale stratului
de armare. Aderen]a ridicat\ [i elasticitatea `l recomand\ pentru orice tip de plac\
termoizolant\ indiferent dac\ este EPS, XPS, Vat\ Mineral\, Spum\ Fenolica XS W022. 
Cu Sistemul Baumit Star e[ti `ntodeauna `n siguran]\. 

PENTRU TOATE TIPURILE DE PL|CI TERMOIZOLANTE



33 BAUMIT LIFE - CREATIV {I COLORAT CA {I VIA}A ~NS|{I

Baumit Life este `n prezent cel mai mare sistem coloristic pentru fa]ade din Europa, care surprinde
printr-un num\r de 888 de tonuri coloristice creative. Un sistem coloristic atât de variat, individualizat
[i frumos, ca [i via]a `ns\[i. Finisaje roluite, sp\late, [p\cluite sau striate, rugoase sau netede, precum
[i numeroase alte structuri pentru fa]ade pot deveni, `n sfâr[it, realitate cu Baumit CreativTop. 
Sistemul Baumit Star este creativitate [i termoizola]ie.



44SIGURAN}| {I CONFORT

Ploaia, vântul, `nghe]ul [i c\ldura - diferen]ele de temperatur\ mai mari de 50°C pe fa]ad\ `n
parcursul a câtorva ore nu sunt un lucru neobi[nuit. Razele UV, ploaia acid\ [i poluarea din aer
agreseaz\ fa]ada casei. Baumit StarContact White compenseaz\ perfect tensiunile din stratul de
finisaj Baumit. Astfel, soarele, vântul [i ploaia nu pot produce deterior\ri. Sistemul Baumit Star
confer\ siguran]\ [i frumuse]e pe via]\.



55 REZISTEN}| SUPERIOAR|

Standardele impuse sunt pentru a fi
`ntrecute. Sistemul Baumit Star este o clas\
prin el `nsu[i. Baumit StarContact White
corespunde tuturor cerin]elor referitoare la
aderen]\ [i elasticitate. Sistemul Baumit
Star confer\ `ncredere [i siguran]\ unei
investi]ii corecte pe via]\!



66APLICARE U{OAR| {I RAPID| 

Baumit StarContact White este motorul Sistemului Baumit Star. Acest adeziv alb [i masa de
[paclu este foarte u[or [i rapid de aplicat datorit\ granulometriei sale speciale. Baumit
StarContact White lipe[te fiecare plac\ termoizolant\ `ntr-un mod fiabil `n noua tendin]\ f\r\
dibluri [i `ncorporeaz\ plasa de fibr\. 
Finisajele Baumit aduc `n mod particular structuri cu aspect uniform [i culori armonioase f\r\
abateri. Sistemul Baumit Star reprezint\ perfec]iunea pentru clien]ii no[tri!



77 FA}AD| PENTRU O VIA}|

Sistemul Baumit Star garanteaz\ siguran]a. Toate componentele sistemului se potrivesc perfect. Peste
25 de ani de experien]\. Experien]a Baumit am utilizat-o `n combina]ia perfect\ - Rezultatul: Sistemul
Baumit Star. Calitate f\r\ compromis - pe via]\.



88MENTENAN}| MINIM|

Cu Sistemul Baumit Star vei minimiza lucr\rile de mentena]\ ale fa]adei. Datorit\ flexibilit\]i,
adezivul StarContact White ca [i strat de armare este dificil\ apari]ia fisurilor datorate factorilor
climatici chiar [i dup\ mul]i ani. Utilizând produsul Baumit SilikonTop rezisten]a la UV cre[te, iar
gradul de murd\rie scade, permi]ând fa]adei s\ arate ca nou\ un timp `ndelungat.



99 ASISTEN}A {I SERVICII PREMIUM BAUMIT

Sistemul Baumit Star reprezint\ prioritatea
nr. 1, prin urmare merit\ asisten]\ [i
servicii speciale. Ai nevoie de o estimare a
costurilor, un calcul termic sau o propunere
de culoare din partea exper]ilor no[tri?
Proiectul dumneavoastr\ de construc]ie
este o pl\cere [i un angajament. Cu
Sistemul Baumit Star suntem preg\ti]i [i
al\turi de tine cu echipa de consultan]\.
Baumit garanteaz\ siguran]a sistemului
Star.





PP ASISTEN}| {I SERVICII PREMIUM BAUMIT

Baumit StarContact White
Adeziv alb [i mas\ de [paclu pe baz\ de ciment de `nalt\ calitate pentru Sistemul Termoizolant Baumit
Star, `ndepline[te to]i parametrii ghidului de agrementare european ETAG 004. Foarte elastic, extrem
de rezistent la intemperii [i umiditate, u[or de prelucrat [i cu o durat\ lung\ de exploatare. Utilizabil `n
condi]ii meteorologice dificile `n timpul aplic\rii (temperatur\ scazut\, umiditate ridicat\) [i `n timpul
perioadei de exploatare (cl\diri `nalte, cl\diri situate `n zone afectate de vânt puternic [i condi]ii
meteorologice extreme). Recomandat pentru lipirea pl\cilor termoizolante pe suporturi minerale
(beton sau suporturi dificile), pl\cile termoizolante de tip: XPS-TOP P SF, StarTherm etc.
Grosimea minima a stratului: 3 mm
Consum (Pentru placi EPS):
Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m²
{păcluire: cca. 4,0-4.5 kg/m²
Acoperire:
Lipire: cca.5-6.25 m² /sac 25 kg
{păcluire: cca. 5.5-6.25  m² /sac 25 kg

Not\: Consumurile pot varia `n func]ie de neplaneit\]ile stratului suport.



Baumit StarTherm - Polistiren expandat grafitat pentru fa]ad\
Pl\ci termoizolante de fa]ad\ pe baz\ de polistiren expandat grafitat de culoare 
gri-argintiu cu propriet\]i termoizolante `mbun\t\]ite. Parte component\ a sistemului
termoizolant Baumit Star.
Format: 50x100 cm, Grosimi: 5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 cm
Conductivitate termic\: λ = 0,032 W/mK

Baumit XPS TOP P SF
Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu.
Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falţ (SF), pentru termoizolarea zonei de soclu.
Format: 126,5 x 61,5 cm, Grosimi: 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18 cm
Conductivitate termică λ = 0,035 W/mK.

PTermoizola]ie Premium pe Via]\ P

Detaliu suprafa]\

Detaliu `mbinare



PP ASISTEN}A {I SERVICII PREMIUM BAUMIT

Baumit PremiumPrimer - Grund premium
Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor `naintea aplicării
tencuielilor decorative Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit
GranoporTop, Baumit CreativTop [i Baumit MosaikTop. Parte componentă a sistemului termoizolant Baumit Star [i
Baumit open.

Consum: cca. 0,20 kg/m² 
Acoperire: cca. 125 m²/găleată 25 kg
Acoperire: cca. 25 m²/găleată 5 kg

Baumit StarTex - Plas\ din fibr\ de sticl\ Premium
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit. 
Verificată `n sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 2000 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm,
lăţime – 100 cm.
Consum: 1,1 ml/m²
Acoperire: cca. 45 m²



Baumit NanoporTop - Tencuial\ decorativ\ cu efect de autocur\]are
Tencuială decorativă `n strat subţire, cu proprietăţi speciale `mpotriva murdăriei şi efect de autocurăţare. 
Structură periată (K), pentru faţade. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obţine cu ajutorul luminii o
protecţie naturală şi indelungată `mpotriva murdăriei. Foarte permeabilă la vapori, fără substanţe chimice
dăun\toare sănătăţii şi mediului (100% fără biocizi).
Structură                                     Consum                        Acoperire
Tencuială periată 3 K         cca. 4,2 kg/m² cca.         7,1 m²/găleată 
Tencuială periată 2 K         cca. 3,0 kg/m² cca.       10,0 m²/găleată 
Tencuială periată 1,5 K      cca. 2,5 kg/m² cca.       12,0 m²/găleată
Livrare: Găleată 30 kg, 24 g\le]i/palet = 720 kg

Baumit NanoporColor - Vopsea cu efect de autocur\]are
Vopsea minerală pe bază de silicaţi pentru faţade, cu proprietăţi speciale `mpotriva murdăriei şi efect de
autocurăţare. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obţine cu ajutorul luminii o protecţie naturală şi
`ndelungată `mpotriva murdăriei. Foarte permeabilă la vapori, fără substanţe chimice dăunatoare sănătăţii şi
mediului (100% fără biocizi).
Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundarea
Acoperire: cca. 45 m²/găleată 15 l
Livrare: Găleată 30 kg, 24 g\le]i/palet = 720 kg

PTermoizola]ie Premium pe Via]\ P



PP
■ Tencuial\ decorativ\ `n strat sub]ire pe baz\
de r\[ini organice pentru fa]ade. Permeabil\ la
vapori [i rezistent\ la factori climatici.

Baumit GranoporTop - Tencuial\ decorativ\ organic\
■ Tencuială decorativă `n strat subţire pe bază
de r\[ini siliconice, pentru fa]ade. Foarte
permeabil\ la vapori [i extrem de
impermeabil\ la ap\.

Baumit SilikonTop - Tencuial\ decorativ\ siliconic\

■ Tencuial\ decorativ\ mineral\ `n strat
sub]ire pe baz\ de silicat de potasiu, pentru
fa]ade. Foarte permeabil\ la vapori cu
absorb]ie redus\ de ap\.

Baumit SilikatTop - Tencuial\ decorativ\ silicatic\
■ Tencuială decorativă `n strat subţire pe bază
de răşină sintetică, pentru finisarea decorativ\ a
faţadelor. Paletă de culori intense cu rezistenţe
mecanice ridicate la solicitări mecanice.

Baumit StyleTop - Tencuial\ decorativ\ Style



PTermoizola]ie Premium pe Via]\ P
Baumit CreativTop - Tencuial\ decorativ\ de modelaj

■ Tencuială decorativă din mozaic de piatră
colorată pentru faţade, `n special pentru zona
de soclu. 

Baumit MosaikTop - Tencuial\ decorativ\ Mozaic

■ Tencuială decorativă, `n strat subţire pentru
elemente decorative. Structură periată (K),
pentru faţade.

Pentru mai multe informa]ii despre componentele sistemului [i
accesorii accesa]i: www.baumit.com

Baumit FineTop - Tencuial\ universal\ fin\ (Granul\ 1 mm)

■ Tencuială de modelaj, gata preparată,
aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată 
la decorarea şi finisarea creativă a faţadelor.
Consumul depinde de tehnica de modelare.
Pentru detalii referitoare la tehnicile de
modelaj consultaţi Ghidul de punere `n operă 
a tencuielii Baumit CreativTop sau site-ul
www.baumit.com, secţiunea:
http://www.baumit.ro/upload/Sonstiges/ghid_punere_in_opera_A5_01.pdf
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Baumit România
Sediu central Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 (021) 350 01 03/06
Fax: +4 (021) 318 24 08
e-mail: office@baumit.ro

Comenzi:
Bucure[ti: 0722.317.651
Buc. Sect 1+2+IF: 0728.180.567
Buc. Sect 3+4+CL+IF: 0728.289.070
Buc. Sect 5+6+GR+IF:  0728.289.071
BZ+IL+PH: 0725.679.070
CT+TL: 0722.551.483
CJ+SJ: 0722.351.844
BN+MM+SM: 0724.303.250
AB+SB: 0723.719.218

BV+CV: 0721.102.144
HR+MS: 0728.289.074
TM: 0727.732.431
AR+BH: 0726.166.504
CS+HD: 0728.289.072
BT+IS+SV: 0722.536.625
BC+NT+VS:  0723.677.646
BR+GL+VN: 0728.289.073
DJ+OT: 0726.113.003
GJ+MH+VL: 0727.732.434
AG+DB+TR: 0724.034.732

Idei cu viitor.


