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Παράγοντες εξαιρετικά σημαντικοί για την αισθητηριακή αντίληψη στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν τον «χαρακτήρα» ενός κτιρίου, τους όγκους του, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 
Δίνουν προσοχή στον χαρακτήρα ενός κτηρίου. κάνοντάς το αντιληπτό ως ελαφρύ και χαρούμενο ή ως σοβαρό και 
συμπαγές. 

Το χρώμα και η υφή ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα μωσαϊκού. Είναι μια διακοσμητική τεχνική 
που χρησιμοποιείται π.χ. σε τοίχους και συμβάλλει στη δημιουργία ενός μοτίβου μικρών κομματιών γυαλιού ή πέτρας 
ενσωματωμένα σε ένα επίχρισμα. Το μωσαϊκό ήταν γνωστό στην αρχαιότητα και άκμασε περισσότερο στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική. Το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη musaicum, που σημαίνει «αφιερωμένο στις μούσες». 

Τα διακοσμητικά επιχρίσματα Baumit MosaikTop είναι μια σύγχρονη έκδοση του μωσαϊκού. Διατίθενται σε 30 χρώματα, 
παρέχοντας διαφορετικά αποτελέσματα, που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ατομικότητας των ιδιοκτητών, καθιστώντας 
τα κτίρια πιο ελκυστικά, ακόμη και από μακριά. Αυτοί οι σοβάδες οφείλουν την εξαιρετική, αδρή υφή τους στα οργανικά 
συνδετικά, στη χαλαζιακή άμμο και στα πρόσθετα, γι ‘αυτό φαίνονται τόσο ιδιαίτερα από κοντά, συμπληρώνοντας τόσο την 
παραδοσιακή όσο και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Χρώμα και Υφή.
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Η χρήση φυσικών υλικών και προηγμένων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα της Baumit. Η φύση έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στη ζωή, την ανάπτυξη και τις συνθήκες διαβίωσής μας, καθώς το σπίτι δεν αποτελεί μόνο το καταφύγιό μας, αλλά πρέπει 
η διαβίωση σε αυτό να είναι άνετη και υγιεινή. Οι βέλτιστες παράμετροι μπορούν να διασφαλιστούν χάρη στον κατάλληλο 
σχεδιασμό και τη σωστή επιλογή υλικών. 

Η παροχή υγιεινών συνθηκών διαβίωσης ήταν πάντα ο πιο σημαντικός στόχος. Τα τελικά επιχρίσματα MosaikTop περιέχουν 
οργανικά συνδετικά και φυσικά αδρανή χαλαζία, ώστε να έχουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες της φυσικής πέτρας. Τα 
ονόματα των χρωμάτων αναφέρονται, επίσης, σε αυτό π.χ. Έβερεστ ή Montblanc. Το προϊόν είναι υδρόφοβο, υδρατμοπερατό, 
με εξαιρετική αντοχή στην απότριψη, το πλύσιμο και τις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή 
σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά στην περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Το υλικό έχει, επίσης, πολύ καλή αντοχή πρόσφυσης και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, ανόργανα υποστρώματα και σοβάδες. Το MosaikTop παρέχει οπτικά εφέ που κυμαίνονται 
από γρανίτη έως ψαμμίτη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός όμορφου και μοναδικού αποτελέσματος.

Επιστροφή στη Φύση.
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Η περιοχή της ζώνης στεγάνωσης εκτίθεται σε ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες - πρέπει να έχει αντοχή στους ρύπους, τις μηχανικές 
καταπονήσεις και το νερό της βροχής. Το Baumit MosaikTop είναι η 
ιδανική επίστρωση για αυτήν την κρίσιμη περιοχή. Είναι υδρόφοβο 
και υδρατμοπερατό, ιδιότητες που καθιστούν τη χρήση του Baumit 
MosaikTop ιδανική για μεγαλύτερα σχεδιαστικά στοιχεία. Διατίθεται σε 30 
διαφορετικά χρώματα στις σειρές Natural και Essential Line, παρέχοντας 
μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών.

Το τελικό επίχρισμα MosaikTop προστατεύει τους τοίχους από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τους ρύπους, την ανάπτυξη  
αλγών και μυκήτων. Αυτό που το καθιστά ξεχωριστό είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην απότριψη και το πλύσιμο,  

καθώς και στις μηχανικές καταπονήσεις. Μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά το κτίριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Baumit MosaikTop: 
Όμορφη προστασία.
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Baumit MosaikTop στη νέα σειρά Natural Line [8 χρώματα]: 
Ανθεκτική προστασία. 

M 337 Montblanc

M 341 Rocky

M 338 Olympus

M 342 Everest  

M 339 Castle

M 343 Etna

M 340 

M 344 Vesuvius

Η πρόσοψη του κτιρίου εκτίθεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες - πρέπει να έχει αντοχή στους ρύπους,  
τις μηχανικές καταπονήσεις και το νερό της βροχής. Το Baumit MosaikTop είναι η ιδανική επίστρωση,  

που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό το ευαίσθητο μέρος του σπιτιού.
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Baumit MosaikTop Essential Line [22 χρώματα]: 
Αποτέλεσμα πολύχρωμων βοτσάλων.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελικών επιχρισμάτων MosaikTop είναι η ασυνήθιστη υφή τους που  
μοιάζει με μικρά βότσαλα. Η πρόσοψη είναι κομψή και φυσική. Η σύνθεση των τελικών επιχρισμάτων,  

που περιλαμβάνει οργανικά συνδετικά και χαλαζιακή άμμο, προέρχεται, επίσης, από τη φύση.

M 301 Albaron

M 305 Victoria

M 302 Monviso

M 306 Parnass

M 303 Matterhorn

M 307 Bistra

M 304 Denali

M 308 Kope
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Baumit MosaikTop Essential Line [22 χρώματα]:  
Απόλυτα προετοιμασμένοι για τη νέα εποχή.

Το χρώμα της πρόσοψης ελκύει την προσοχή ακόμη και από απόσταση, καθώς είναι ο πρώτος παράγοντας  
που γίνεται αντιληπτός σε ένα κτίριο. Η έγχρωμη χαλαζιακή άμμος σε ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις,  

που χαρακτηρίζουν το τελικό επίχρισμα Baumit MosaikTop, δίνουν την ευκαιρία δημιουργίας διαφορετικών  
αποτελεσμάτων στην πρόσοψη, ενώ το χρώμα τους θα παραμείνει ζωντανό για πολλά χρόνια.

M 312 Cook

M 316 Kosh

M 313 Athos

M 317 El Capitan  

M 314 Ararat

M 318 Rax

M 315 Rodna

M 325 Bellavista
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Πριν την εφαρμογή, το τελικό επίχρισμα Baumit MosaikTop πρέπει να αναμιγνύεται καλά με έναν αναδευτήρα χαμηλής  
ταχύτητας και να εφαρμόζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα, σε μία στρώση μιάμιση φορά - έως δύο - το μέγεθος  

του κόκκου και να λειαίνεται, όταν είναι νωπό, προς την ίδια πάντα κατεύθυνση. Το προϊόν είναι  
κατάλληλο για χρήση σε κονιάματα τσιμέντου, σκυρόδεμα και ανόργανα υποστρώματα.

Baumit MosaikTop Essential Line [22 χρώματα]:  
Όταν το χρώμα συναντά την κατασκευή.

M 326 Triglav

M 330 Elbrus

M 327 Rushmore

M 331 Nemrut  

M 328 Durano M 329 Cristallo



 
 



www.baumit.com
Βάλε την υφή στην επόμενη κατασκευή σου 


