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Στη Baumit, σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα με 
ποιότητα και καινοτομία ως μέρος της δέσμευσής μας 
να δημιουργούμε όμορφα, ενεργειακά αποδοτικά και 
υγιεινά κτίρια.

Με 100 χρόνια παράδοσης, σήμερα ένας από τους 
μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους βιομηχανικούς 
ομίλους παραγωγής συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας κτιρίων και δομικών υλικών, η Baumit, με 
παρουσία σε όλη την Ευρώπη,  αναπτύσσει συνεχώς και 
διευρύνει τη σειρά των προϊόντων της, με συστήματα και 
υλικά υψηλής ποιότητας.

Ένα από αυτά, είναι το ανανεωμένο σύστημα Baumacol 
για την επικόλληση πλακιδίων και τη στεγάνωση, σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Baumit υψηλής ποιότητας  
συστήματα επικόλλησης πλακιδίων
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Baumit Baumacol
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα χαρακτηρίζουν το σύστημα επικόλλησης πλακιδίων Baumit.
Η Baumit με τη σειρά προϊόντων Baumacol προσφέρει μία μεγάλη σειρά προϊόντων επικόλλησης πλακιδίων σε ιδιώτες, 
κατασκευαστές και εφαρμοστές, για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.  
Η σειρά προϊόντων Baumacol περιλαμβάνει προϊόντα επικόλλησης, αρμολόγησης και στεγάνωσης. Το σύστημα
συμπληρώνεται από τα αυτοεπιπεδούμενα προϊόντα Baumit Nivello. Ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα επικόλλησης 
πλακιδίων είναι υψίστης σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των επικαλύψεων και ταυτόχρονα πληρώντας τις υψηλές 
απαιτήσεις σχεδιασμού και ανακαίνισης, η οικογένεια προϊόντων Baumacol παρέχει ένα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας 
σύστημα για χώρους υψηλών απαιτήσεων όπως ταράτσες, μπάνια και βεράντες, σε κατοικίες, γραφεία και δημόσια κτίρια. 
Baumit Baumacol – Ποιοτικά συστήματα επικόλλησης πλακιδίων.
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SuperPrimer
Έτοιμο προς χρήση αστάρι υψηλής ποιότητας, 
χωρίς διαλύτες και με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για  
μη απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. υφιστάμενα 
πλακίδια) τοίχων και δαπέδων, σε εξωτερικούς  
και εσωτερικούς χώρους.

  Χωρίς διαλύτες 
  Για μη απορροφητικά υποστρώματα 
  Εξαιρετική πρόφυση, ελαφρώς αδρή επιφάνεια

  Κατανάλωση: περίπου 0,30 kg/m² 
  Συσκευασία: 20 kg, 5 kg και 1 l / δοχείο

Grund
Αστάρι χωρίς διαλύτες για ρύθμιση της 
απορροφητικότητας ανόργανων υποστρωμάτων 
πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιών, 
αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων επικόλλησης 
πλακιδίων. Εξαιρετική διείσδυση στο υπόστρωμα. 
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους.

  Χωρίς διαλύτες 
  Μεγάλο εύρος εφαρμογών 
  Ρύθμιση απορροφητικότητας

  Κατανάλωση: περίπου 0,10-0,15 kg/m² 
  Συσκευασία: 25 kg, 5 kg και 1 kg / δοχείο

Υπόστρωμα  
     Η βάση των πλακιδίων

Η βασική προϋπόθεση για ένα σύστημα επικόλλησης πλακιδίων είναι ένα συμπαγές, σταθερό και 
λείο υπόστρωμα.
Πριν την εφαρμογή της νέας επικάλυψης, πρέπει να γίνει προετοιμασία του υποστρώματος: τυχόν 
σαθρά τμήματα, σκόνες, έλαια, άλατα, παλιά υπολείμματα κόλλας, βαφής και κουφωμένα κονιάματα 
πρέπει να αφαιρεθούν.
Πριν την εφαρμογή των επικαλύψεων, ρωγμές και ανισοσταθμίες πρέπει να επισκευάζονται με 
κατάλληλο κονίαμα. Για τη βελτίωση της πρόσφυσης, πρέπει να προηγηθεί η εφαρμογή ασταριού σε 
όλα τα υποστρώματα, γιατί π.χ. τα υψηλής απορροφητικότητας υποστρώματα μπορούν να μειώσουν 
την πρόσφυση της κόλλας. Ένα σωστά επιλεγμένο αστάρι συμβάλλει στη ρύθμιση της 
απορροφητικότητας του υποστρώματος και τη διασφάλιση της βέλτιστης πρόσφυσης. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

   Nivello 50

   Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, StrapPlus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Gully Plus, Sleeve Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon
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Επιπέδωση  
               δαπέδου 

Απαραίτηση προϋπόθεση για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων είναι ένα λείο υπόστρωμα, διαφορετικά μπορεί τα πλακίδια να αποκολληθούν ή  
η πρόσφυση να μην είναι επαρκής. Παλαιότερα, η προετοιμασία του υποστρώματος γινόταν με μία παχιά στρώση λάσπης. ooooooooooooooooooooooooo 
Σήμερα γίνεται εφαρμογή κόλλας πλακιδίων λεπτής στρώσης και προετοιμασία με αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα, όπως το τσιμεντοειδούς βάσης 
αυτοεπιπεδούμενο Baumit Nivello 50, που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη 2-50 mm ή το αυτοεπιπεδούμενο ειδικής τεχνολογίας Baumit Nivello Quattro, 
που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη 1-20 mm.

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ 

Nivello Quattro
Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας (EN 13813 CA-C20-F6), 
χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, 
πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων, όπως δάπεδα 
laminate, μοκέτες, PVC, linoleum, πλαστικά και κολλητό παρκέ.  
Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Βατότητα σε 2-3 ώρες.  
Χρόνος τοποθέτησης επικαλύψεων ανάλογα με το είδος της επικάλυψης.

 
  Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
  Χαμηλής συρρίκνωσης 
  Για παλιά & νέα κτίρια

 Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m²/mm 
 Συσκευασία: 25 kg/σακί

Nivello 50 
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδούς βάσης δάπεδο για την εξομάλυνση 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.  
Κατάλληλο και για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.  
Υψηλής αντοχής (EN 13813 CT-C30-F6) υπόβαση για την εφαρμογή 
επικαλύψεων, όπως δάπεδα laminate, μοκέτες, PVC, linoleum, πλαστικά  
και κολλητό παρκέ. Βατότητα σε 2-3 ώρες.  
Χρόνος τοποθέτησης επικαλύψεων ανάλογα με το είδος της επικάλυψης.

  Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανση 
  Υψηλών αντοχών (C30) 
  Χρήση εσωτερικά & εξωτερικά

 Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m²/mm 
 Συσκευασία: 25 kg/σακί
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Για κάθε είδους ανάγκη και απαίτηση εφαρμογής, υπάρχει η κατάλληλη κόλλα Baumacol 
παρέχοντας μία αξιόπιστη λύση υψηλής ποιότητας. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ BAUMACOL

Baumacol FlexTreme
Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, 
εξαιρετικής ελαστικότητας, με ανθεκτικότητα στο νερό 
και τον παγετό, με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και 
υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE S2, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004. Για εφαρμογή 
όλων των τύπων και μεγεθών κεραμικών πλακιδίων, σε 
τοίχους και δάπεδα, ψηφίδας και φυσικού λίθου, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά 
κατάλληλη για λεπτά, πολύ μεγάλων διαστάσεων 
πλακίδια (XXL μεγέθους), καθώς και για υψηλές 
θερμικές και στατικές καταπονήσεις.

  Εξαιρετική ελαστικότητα (S2)   
  Όλοι οι τύποι & διαστάσεις πλακιδίων  
  Εφαρμογές & υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 20 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S2

Baumacol FlexUni Gel White
Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, 
υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας 
gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE).  
Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των 
τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών 
φυσικών λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων 
διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

 

  Πρωτοποριακή τεχνολογία gel  
  Εύκολη & γρήγορη εφαρμογή 
  Εξαιρετική εργασιμότητα

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

Nivello 50

Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, Strap Plus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Sleeve Plus, Gully Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon

69Baumit. Ιδέες με μέλλον.

BA
UM

AC
OL

BAUMACOL

Baumit Baumacol FlexTop White
Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών 
πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.  

■ Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους  ■ Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας  ■ Πάχη εφαρμογής 3-15 mm

   
Baumacol FlexTop White 25 kg    18,50/σακί
Κατανάλωση:   περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και  0,74/kg

                                                                 τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα
                                                                 του υποστρώματος.
Απόδοση:  περίπου  5 m2/σακί για πάχος 4 mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

Baumit Baumacol FlexTop 

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών 
πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. 

■ Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους  ■ Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα  ■ Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

Baumit Baumacol FlexUni Gel White 

Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών 
λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

■ Πρωτοποριακή τεχνολογία gel  ■ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή  ■ Εξαιρετική εργασιμότητα

   
Baumacol FlexTop 25 kg    18,00/σακί
Κατανάλωση:   περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και  0,72/kg
 τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα
 του υποστρώματος.
Απόδοση:  περίπου 5 m2/σακί για πάχος 4 mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg

   
Baumacol FlexUni Gel White 25 kg  17,75/σακί
Κατανάλωση:   περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και  0,71/kg
 τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα
 του υποστρώματος.
Απόδοση:  περίπου 5 m2/σακί για πάχος 4 mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

S1C2TE

S1C2TE

C2TE

ΚΟΛΛΕΣ Τιμή €
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Από την τοποθέτηση μεγάλων διαστάσεων και βάρους πλακιδίων, λεπτών πλακιδίων πολύ μεγάλων διαστάσεων, επικαλύψεων φυσικών λίθων ή 
υαλοψηφίδας, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για πολλές άλλες εφαρμογές, οι κόλλες Baumacol ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις με 
γρήγορη, εύκολη και σταθερή εφαρμογή.  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ BAUMACOL

Baumacol FlexMarmor
Θιξοτροπική λευκή κόλλα πλακιδίων, ανθεκτική στον 
παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για 
επικόλληση μαρμάρου. Συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ S1).  
Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών 
λίθων (λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επικαλύψεων 
που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και 
στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, τοίχους  
και δάπεδα. 
 

  Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους   
  Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας  
  Πάχη εφαρμογής 3-20 mm

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

Baumacol FlexTop White
Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα 
τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων 
διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ S1). 
Κατάλληλλη για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, 
όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, 
φυσικών λίθων, που υπόκεινται σε έντονες 
θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

 

  Για όλους τους τύπους πλακιδίων  
  Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας   
  Πάχη εφαρμογής 3-15 mm

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

Baumacol FlexTop
Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα 
τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων 
διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ S1). 
Κατάλληλη για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, 
όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, 
φυσικών λίθων, που υπόκεινται σε έντονες 
θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

 

  Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς  
    & εξωτερικούς χώρους  

  Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα 
  Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

Κόλληση πλακιδίων 
       Η επιλογή της              
σωστής κόλλας 
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EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

Nivello 50

Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, Strap Plus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Sleeve Plus, Gully Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon

Η επιλογή της κόλλας εξαρτάται από το υπόστρωμα, καθώς και από τον τύπο και μέγεθος των 
πλακιδίων. Επιπλέον, οι κόλλες πλακιδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 12002 και ΕΝ 12004. 

 Τα C1 και C2 προσδιορίζουν τις τιμές της 
αντοχής πρόσφυσης σε εφελκυσμό. 

 Για κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας 
C1 η αντοχή πρόσφυσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,5 N/mm².

 Για κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας 
C2 η αντοχή πρόσφυσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1,0 N/mm². 

Οι χαρακτήρες σήμανσης "Τ", "Ε" και "F" 
αναφέρονται στα εξής χαρακτηριστικά:
T - "θιξοτροπία", μηδενική κατακόρυφη 

ολίσθηση
E - ''παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος 

εφαρμογής''
F  - ''ταχεία πήξη''  

Εγκάρσια παραμόρφωση: 
Ο χαρακτήρας S1 αναφέρεται σε κόλλες με 
απαίτηση σε ελάχιστη παραμόρφωση 2,5 mm 
και μέγιστη 5 mm, ενώ ο χαρακτήρας S2 
αναφέρεται σε κόλλες με απαίτηση σε ελάχιστη 
παραμόρφωση 5 mm.

Baumacol FlexUni White
Υψηλών απαιτήσεων λευκή κόλλα πλακιδίων 
τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του  
προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ).  
Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των 
τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας και λεπτών 
φυσικών λίθων. Κατάλληλη για εφαρμογές 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 

  Γενικής χρήσης   
  Για πλακίδια & φυσικούς λίθους  
  Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακίΕΝ
 1

20
04
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Baumacol FlexUni
Υψηλών απαιτήσεων γκρι κόλλα πλακιδίων 
τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του  
προτύπου ΕΝ 12004 (C2TΕ).  
Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων  
των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας και 
λεπτών φυσικών λίθων.

 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  
   ανάλογα με τον τύπο,  

 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα 
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

Baumacol Bianco
Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού 
χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12004, για την 
επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς 
χώρους, τοίχους και δάπεδα. 

 
 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  

   ανάλογα με τον τύπο,  
 τις διαστάσεις των πλακιδίων   
 και την επιπεδότητα 
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C1 T

Baumacol Basic
Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα γκρι χρώματος, 
κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  
του προτύπου ΕΝ 12004, για την επικόλληση 
κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, 
τοίχους και δάπεδα.

 
 Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m²,  

   ανάλογα με τον τύπο,  
 τις διαστάσεις των πλακιδίων  
 και την επιπεδότητα  
 του υποστρώματος.

  Συσκευασία: 25 kg/σακί

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C1 T

Τα 9 διαφορετικά προϊόντα της σειράς επικόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης κόλλας ανάλογα με 
τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και το είδος του υποστρώματος. Ενδεικτικά η Baumacol FlexTreme είναι κατάλληλη για πλακίδια πολύ μεγάλων 
διαστάσεων (XXL μεγέθους), η Baumacol Marmor είναι κατάλληλη για επικαλύψεις μαρμάρου και πάχη εφαρμογής 3-20 mm, ενώ η Baumacol FlexUni 
Gel White προσφέρει ακόμη περισσότερο εξαιρετική εργασιμότητα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία gel.

BAUMACOL ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κόλληση πλακιδίων 
       Η επιλογή της              
σωστής κόλλας 
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Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και η επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος 
αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές. Η σειρά Baumit Baumacol 
προσφέρει τη λύση με σύγχρονα υλικά υψηλής τεχνολογίας.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ME ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Baumacol Protect 2K Elastic
Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
δύο συστατικών με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 
και αντοχή στον παγετό. Κατάλληλο πριν την 
τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους.

  Δύο συστατικών 
  Υψηλής ελαστικότητας 
  Γεφύρωση ρωγμών

 Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m²/mm 
  με την προβλεπόμενη ..........  
  εφαρμογή δύο στρώσεων 

 Συσκευασία: σακί 20 kg (συστ. Α) 
  & δοχείο 8 kg (συστ. Β) 

Baumacol Protect One
Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός 
συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα,  
σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

 
  Ενός συστατικού 
  Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή  
  Υψηλής πρόσφυσης

 Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m²/mm 
  με την προβλεπόμενη ..........  
  εφαρμογή δύο στρώσεων 

 Συσκευασία: 25 kg/σακί

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

Nivello 50

Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, Strap Plus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Sleeve Plus, Gully Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon
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Στεγάνωση 
Χωρίς υγρασία και διαρροές

Οι υγροί εσωτερικοί χώροι (π.χ. μπάνια), επιφάνειες όπως και οι δαπέδων και τοίχων σε άμεση επαφή με νερό πρέπει να στεγανώνονται.  
Το Baumacol Proof είναι υγρή ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού. Η σειρά προϊόντων Baumacol Protect και AquaSafe προσφέρει λύσεις στεγάνωσης 
σε ταράτσες, μπαλκόνια, καθώς και σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Baumacol Strap Plus
Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα 
πολυπροπυλενίου. Για την περιοχή συναρμογής 
δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς 
διαστολής σε συνδυασμό με τα προϊόντα 
στεγάνωσης Baumit Baumacol. Πλάτος 12 cm.

 
  Υδατοστεγανότητα 
  Ανθεκτικότητα 
  Χωρίς απαίτηση ειδικών εργαλείων

 Συσκευασία:             10 m και 50 m/ρολό 

Baumacol Proof
Έτοιμη προς χρήση υγρή μεμβράνη, ενός 
συστατικού, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών,  
για ελαστική στεγάνωση εσωτερικών χώρων  
σε μπάνια και υγρούς χώρους.  
Εφαρμογή με σπάτουλα και ρολό.

 
  Ελαστικότητα 
  Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη   
  Χωρίς διαλύτες

 Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m² 
  (εφαρμογή σε δύο ή  
  τρεις στρώσεις) 

 Συσκευασία: 7 kg/δοχείο

Baumacol Strap
Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης 
αρμών με ύφασμα πολυεστερικών ινών.  
Κατάλληλη για τη στεγάνωση αρμών συναρμογής  
σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης  
Baumit Baumacol. Πλάτος 12 cm.

 
  Ελαστικότητα 
  Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα 
  Εύκολη τοποθέτηση

 Συσκευασία: 10 m και 50 m/ρολό
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Η μεμβράνη στεγάνωσης και αποσύμπλεξης Baumacol AquaSafe προσφέρει ελαστική στεγάνωση 
πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.  
Η μεμβράνη στεγάνωσης και αποσύμπλεξης Baumacol AquaSafe Extra προσφέρει επιπλέον 
λύσεις στις εργασίες ανακαίνισης υποστρωμάτων ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας.

BAUMACOL ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

Baumacol AquaSafe Extra
Μεμβράνη στεγάνωσης-αποσύμπλεξης τριών 
στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για 
προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία 
μικρορωγμών σε δάπεδα πριν την επικάλυψη με 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Κατάλληλη, 
επίσης, για χαμηλής ποιότητας και ρηγματωμένα 
υποστρώματα, καθώς και για εργασίες ανακαίνισης.

  Υψηλή ελαστικότητα 
  Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 
  Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης

 Συσκευασία: 30 m²/ρολό

Baumacol AquaSafe
Μεμβράνη στεγάνωσης-αποσύμπλεξης τριών 
στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για 
προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία 
μικρορωγμών σε δάπεδα και τοίχους πριν την 
επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς 
λίθους. 

  Ελαστικότητα 
  Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις 
  Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους

 Συσκευασία: 30 m²/ρολό 

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

Nivello 50

Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, Strap Plus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Sleeve Plus, Gully Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon
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Τα μέρη του συστήματος στεγάνωσης και αποσύμπλεξης διευκολύνουν και κάνουν ταχύτερη την τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων. Τα προϊόντα 
της σειρά Baumacol Plus εξασφαλίζουν στεγάνωση τοίχων και δαπέδων, ακόμα και γωνιών, κατά τον σχεδιασμό επικαλύψεων πλακιδίων σε μπάνια,  
μπαλκόνια ή ταράτσες.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗ

Baumacol ExCorner Plus,
Baumacol InCorner Plus
Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνιών 90o και 270o 

τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυ-
λενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης 
Baumit Baumacol.

  Μόνιμα ελαστικό 
  Εύκολη εφαρμογή 
  Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

 Baumacol ExCorner Plus 
 Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί 
 

 Baumacol InCorner Plus 
 Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί

Baumacol Sleeve Plus
Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου  
με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. 
Μέρος του συστήματος στεγάνωσης  
Baumit Baumacol.

  Γρήγορη εφαρμογή 
  Μέρος του συστήματος στεγάνωσης 
  Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

 Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί

Baumacol GullyPlus
Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφωνιών και 
σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη TPE και 
ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του  
συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

  Γρήγορη εφαρμογή 
  Μέρος του συστήματος στεγάνωσης 
  Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

  Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί
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Βaumit Baumacol  Σύστημα τοποθέτησης επικαλύψεων - 
ενδεικτικές εφαρμογές

1  Baumacol Silikon

2  Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3  Baumacol FlexUni White  
Baumacol FlexUni Gel White

4  Baumacol Strap

5  Baumacol Proof

6  Baumit Grund

1   Baumacol Silikon

2   Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3   Baumacol FlexUni Gel White 
 Baumacol FlexUni White

4   Baumit Grund

1    Baumacol Silikon

2   Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3   Baumacol FlexUni White
 Baumacol FlexMarmor
 

 

4   Baumit SuperPrimer

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1

1

2

2

3

3

4

4

1

3

56

4

2

Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge

Baumacol FlexUni Gel White
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1  Baumacol Silikon

2  Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3  Baumacol Flex Marmor  
Baumacol FlexTop White

4  Baumacol Strap

5  Baumacol Protect 2K Elastic

6  Baumit Grund

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1

1

2

2

3

3

3

5

5

4

4

6

6

1  Baumacol Silikon

2  Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3  Baumacol FlexUni Gel White  
Baumacol FlexTop White

4  Baumacol StrapPlus

5  Baumacol AquaSafe

6  Baumit Grund

1  Baumacol Silikon

2  Baumacol XL Fuge 
Baumacol PremiumFuge

3  Baumacol FlexMarmor  
Baumacol FlexTop White

4  Baumacol StrapPlus

5  Baumacol AquaSafe Extra

6  Baumit Grund

1

3

36

5

4

2

Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge

Baumacol FlexTop White

Baumacol FlexTop White

Baumacol FlexTop White
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Ο αρμός, η ένωση δηλαδή μεταξύ των 
κεραμικών πλακιδίων, είναι υψηλής λειτουργικής 
σημασίας. Είναι ένα οπτικό στοιχείο, αλλά 
συνάμα εξασφαλίζεται η προστασία και η 
ανθεκτικότητα των επικαλύψειων. Με τον σωστό 
συνδυασμό χρώματος πλακιδίου και υλικού 
αρμολόγησης μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
μοναδικό αποτέλεσμα.

Baumacol PremiumFuge
Μοναδικές χρωματικές επιλογές 
υψηλής αισθητικής 
Τις περισσότερες φορές κατά την επιλογή νέων 
αποχρώσεων επιλέγετε τις πιο νέες και πιο 
μοντέρνες. Για να έχετε πιο εύκολη επιλογή,  
τα 24 χρώματα Baumacol PremiumFuge 
ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με 
τη διάθεση: φυσικό, vintage, ρομαντικό και 
μοντέρνο. Με βάση το στυλ του δαπέδου σας 
μπορείτε να συνδυάσετε  πιο εύκολα το χρώμα 
του αρμόστοκου και της σιλικόνης.

Ελαστικότητα και υδατοαπωθητικότητα
Ο αρμόστοκος Baumacol PremiumFuge είναι 
ελαστικός, υδατοαπωθητικός και δε συσσωρεύει 
ρύπους για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφα-
λίζοντας ομορφιά και ανθεκτικότητα στις επικα-
λύψεις για πολλά χρόνια.

Η συσκευασία του αρμόστοκου είναι σχεδια-
σμένη ώστε να γίνεται χρήση της από τους 
επαγγελματίες ως δοχείου ανάμειξης του 
υλικού. Οι διαθέσιμες συσκευασίες των 2 και 5 kg  
αποτελούν την ιδανική λύση.

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
To Baumacol Silikon είναι ελαστικό 
σφραγιστικό σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, 
με αντοχή στους μύκητες και την UV ακτινοβολία, 
για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σφράγιση αρμών διαστολής σε επικαλύψεις 
πλακιδίων, σε συναρμογές τοίχων, δαπέδων-
τοίχων, καθώς και ενώσεων μεταξύ επικαλύψεων 
πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Τα 24 χρώματα της σιλικόνης Baumacol Silikon 
συνδυάζονται με τα χρώματα των αρμόστοκων  
Baumacol PremiumFuge και Baumacol XL Fuge. 
Με τη χρήση του ελαστικού σφραγιστικού 
Baumacol Silikon και των προϊόντων επικόλλησης 
πλακιδίων της σειράς Baumit Baumacol 
εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των επικαλύψεων 
σε βάθος χρόνου με μοναδικό αισθητικό 
αποτέλεσμα.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία 
υποστρώματος

SuperPrimer

Grund

Διαμόρφωση 
υποστρώματος

Nivello 50

Nivello Quattro

Επικόλληση 
πλακιδίων

FlexTreme

FlexMarmor

FlexTop White

FlexTop

FlexUni Gel White

FlexUni White

FlexUni

Bianco

Basic

Στεγάνωση

Protect 2K Elastic

Protect One

Proof

AquaSafe

AquaSafe Extra

Strap, Strap Plus

ExCorner Plus, InCorner Plus

Sleeve Plus, Gully Plus

Αρμολόγηση

PremiumFuge

XL Fuge

Silikon
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Αρμολόγηση 
       Καθαροί αρμοί 
με τα πιο όμορφα χρώματα

NATURAL LINE

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ BAUMACOL SILIKON & FUGE

white jasmin* bahama* manhattan* pale olive irish sand

COUNTRY LINE

rubin dark brown brown light brown miel camel*

VINTAGE LINE

bermuda ice blue lavender spring rose antique pink terracotta

* Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.
  Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.

URBAN LINE

grey* silk grey cementgrey* taupe anthracite carboncement grey*
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Baumacol PremiumFuge 
Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. 
Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοψηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια 
ή δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

  Ελαστικότητα 
  Υδατοαπωθητικότητα 
  Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους

 Κατανάλωση: περίπου 0,2 - 0,8 kg/m2 ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων 
 Συσκευασία: 2 kg και 5 kg/δοχείο

Baumacol XL Fuge 
Υψηλών επιδόσεων, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 3-15 mm. 
Κατάλληλος για αρμολόγηση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ειδικά κατάλληλος για ταράτσες και μπαλκόνια χάρη στο μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης 
εξανθημάτων αλάτων. Κατάλληλος, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

  Για εύρος αρμών 3-15 mm 
  Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων 
  Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

 Κατανάλωση: περίπου 0,2 - 0,8 kg/m2 ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων 
 Συσκευασία: 5kg /σακί 

Baumit Σφράγιση και ελαστικότητα

NATURAL LINE

white jasmin* bahama* manhattan* pale olive irish sand

COUNTRY LINE

rubin dark brown brown light brown miel camel*

VINTAGE LINE

bermuda ice blue lavender spring rose antique pink terracotta

URBAN LINE

grey* silk grey cementgrey* taupe anthracite carboncement grey*

* Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.
  Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.
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Baumacol Silikon
Ελαστικό σφραγιστικό σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, με αντοχή στους μύκητες και την UV ακτινοβολία, για εφαρμογή σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση αρμών διαστολής σε επικαλύψεις 
πλακιδίων, σε συναρμογές τοίχων, δαπέδων-τοίχων, καθώς και ενώσεων μεταξύ επικαλύψεων πλακιδίων και ειδών υγιεινής. 
Μόνιμα ελαστικό για μετακινήσεις μέχρι 20% του αρχικού πλάτους του αρμού. Διατίθεται σε 24 χρώματα αντίστοιχα των 
αρμόστοκων Baumacol PremiumFuge και Baumacol XL Fuge.

  Αντοχή στην ακτινοβολία UV & τις καιρικές συνθήκες 
  Ελαστικότητα 
  Οξικού πολυμερισμού

 Κατανάλωση: 1 φύσιγγα/10 τρ.μ. (πλάτος αρμού 5 mm) 
 Συσκευασία: 310 ml/φύσιγγα 

*Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.
 Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.

NATURAL LINE

white jasmin* bahama* manhattan* pale olive irish sand

COUNTRY LINE

rubin dark brown brown light brown miel camel*

VINTAGE LINE

bermuda ice blue lavender spring rose antique pink terracotta

URBAN LINE

grey* silk grey cementgrey- taupe anthracite carboncement grey*
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SuperPrimer Grund Nivello
Quattro Nivello 50

    προτείνεται

Υπόστρωμα

Eσωτερικοί χώροι

Eξωτερικοί χώροι

Τσιμεντοκονίες

Τσιμεντοκονίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Κονιάματα ανυδρίτη

Κονιάματα ανυδρίτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Υφιστάμενες επικαλύψεις

Υπολείμματα κόλλας

Κατακόρυφες επιφάνειες

Επικαλύψεις

Κεραμικά πλακίδια

Laminate

PVC

Βινυλικά δάπεδα

Linoleum 

Πλαστικό

Υψηλές φορτίσεις

Παρκέ

Κάτω απο στρώση στεγάνωσης

Ιδιότητες

Αυτοεπιπεδούμενο

Πάχη εφαρμογής

1-20 mm

2-50 mm

Κατηγορία αντοχής

C20

C30

NIVELLO ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
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FlexTreme FlexMarmor FlexTop White FlexTop FlexUni Gel 
White

FlexUni  
White FlexUni Bianco Basic

    κατάλληλο
      συνιστάται

Υπόστρωμα

Eσωτερικοί χώροι          

Eξωτερικοί χώροι        

Tσιμεντοκονίες          

Tσιμεντοκονίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης        

Kονιάματα ανυδρίτη        

Κονιάματα ανυδρίτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης        

Επιφάνειες τοίχων, επιχρισμένες επιφάνειες          

Γυψοσανίδες         

Υφιστάμενες επικαλύψεις       

Στεγανώσεις        

Προστατευμένες εξωτερικές επιφάνειες 
από έντονα καιρικά φαινόμενα

        

Εκτεθειμένες επιφάνειες σε έντονα  
καιρικά φαινόμενα

     

Προσόψεις     

Έκθεση σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις     

Πισίνες      

Επικαλύψεις

Απορροφητικά κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικοί χώροι

         

Gres Porcellanato μεσαίου-μεγάλου 
μεγέθους, εξωτερικοί & εσωτερικοί χώροι

       

Gres Porcellanato μεγάλου μεγέθους, 
εξωτερικοί & εσωτερικοί χώροι

    

Φυσικοί λίθοι, 
εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι

       

Kεραμικά πλακίδια πολύ μεγάλων  
διαστάσεων (XXL μεγέθους)

  

 Υαλοψηφίδες      

BAUMACOL ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C1 T

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C1 T

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S1

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE

EN
 SZ

ERINT VIZSGÁLVAEN 12004

CEMENTKÖTÉSŰ
RAGASZTÓHABARCS

C2 TE S2
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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FlexUni Gel White
Baumacol

Πρωτοποριακή τεχνολογία gel 

Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή

Εξαιρετική εργασιµότητα

Κόλλα τεχνολογίας Gel για εύκολη και γρήγορη
εφαρµογή 
Η Baumit, με τη νέα κόλλα πλακιδίων Baumacol FlexUni Gel White 
αλλάζει τα δεδομένα στην κόλληση πλακιδίων. Με ασύγκριτη ταχύτητα 
και ευκολία στην εφαρμογή και εργασιμότητα, με υφή από κρεμώδη 
μέχρι ρευστή που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, χωρίς απώλεια της 
πρόσφυσης. Η Baumacol FlexUni Gel White είναι κατάλληλη για 
απορροφητικές και μη απορροφητικές επικαλύψεις, ενώ μπορεί να 
εφαρμοστεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας 
απεριόριστες επιλογές. Γνωρίστε την και θα εντυπωσιαστείτε από την 
πρώτη κιόλας εφαρμογή!
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ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Baumit Δομικά Υλικά Α.Ε. Λ. Πεντέλης 142, 152 35, Βριλήσσια, Αθήνα, Τηλ.: 210 60 95 600, www.baumit.gr


