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Baumit ΜultiWhite

Παλιές προσόψεις
με νέα λάμψη

Baumit Αποκατάσταση 



Η πρόσοψη δεν αποτελεί για το κτίριο μόνο ένα 
διακοσμητικό στοιχείο, αλλά και μία προστα-
τευτική ασπίδα. Εκτίθεται σε πολλές περιβαλ-
λοντικές καταπονήσεις σε καθημερινή βάση. 
Από ξεθώριασμα χρώματος λόγω του ήλιου έως 
ρωγμές και προσβολές από άλγη και μύκητες, 
διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν να 
στερήσουν από την πρόσοψη την αρχική 
λάμψη και λειτουργικότητά της. Η Baumit έχει 
την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση από την 
προετοιμασία υποστρώματος, μέχρι την τελική 
επικάλυψη με επιχρίσματα ή χρώματα Baumit.

Προετοιμασία υποστρώματος
Για τη διασφάλιση της πρόσφυσης του τελικού
επιχρίσματος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
σταθερό, στεγνό, με επαρκείς αντοχές και απαλ-
λαγμένο από την παρουσία σκόνης και παγετού, 
ενώ πρέπει να αξιολογηθεί πριν τη εφαρμογή 
βαφής ή οποιασδήποτε άλλης επικάλυψης. Η 
σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι 
το κλειδί για ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Η Baumit 
προσφέρει διαφορετικές λύσεις για τα πιο κοινά
προβλήματα προσόψεων, που χρήζουν αποκα-
τάστασης, από την απορρόφηση νερού και τη 
σαθρότητα έως το ξεφλούδισμα και τις ρηγμα-
τώσεις. Τα προϊόντα προετοιμασίας υποστρώ-
ματος Baumit αποτελούν μέρος διαφορετικών 
συστημάτων και λύσεων.

 Ευκολία
 Ταχύτητα
 Ανθεκτικότητα

Baumit Αποκατάσταση

Από παλιό σε καινούριο

Baumit Σύστημα βαφής.
Τριχοειδείς < 0,2mm & ανελαστικές ρωγμές < 0,5mm
Μετά τη σωστή προετοιμασία της επιφάνειας 
με την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού 
Baumit, δύο στρώσεις υψηλής ποιότητας χρώ-
ματος Baumit είναι συνήθως αρκετές για να 
επαναφέρουν την αρχική λάμψη της πρόσοψης.
Τριχοειδείς ρωγμές έως 0,2mm και ανελαστικές
ρωγμές έως 0,5mm μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με το σύστημα βαφής Baumit. Eπιλέξτε ανάμεσα
στο Baumit StarColor με την εξαιρετική 
υδατοαπωθητική του επιφάνεια, τον πρωταγωνιστή
Baumit PuraColor για έντονες / σκούρες απο-
χρώσεις ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα πρόσοψης 
Baumit, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Baumit UniPrimer
Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής 
χρήσης για εξομάλυνση της 
απορροφητικότητας και βελτίωση 
της πρόσφυσης όλων των βαφών 
και τελικών επιχρισμάτων Baumit.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Baumit MultiPrimer
Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό 
αστάρι για σταθεροποίηση 
ανόργανων υποστρωμάτων, πριν 
την εφαρμογή χρωμάτων και 
επιχρισμάτων. Χωρίς διαλύτες.  

Baumit FillPrimer
Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο 
αστάρι πλήρωσης ρωγμών,
γενικής χρήσης, για εξωτερική και 
εσωτερική εφαρμογή. Πληρώνει 
και καλύπτει ρωγμές έως 0,5 mm. 
Χωρίς διαλύτες.

*Ρωγμές **Σαθρές/σκονερές επιφάνειες ***Μη απορροφητικές επιφάνειες

Αντιρηγματικό σύστημα.
Ανελαστικές ρωγμές >0,5mm έως 2mm (μεμονωμένες ή πολλαπλές)

Κατά καιρούς ενδέχεται να εμφανιστούν ανελα-
στικές ρωγμές εύρους 0,5mm έως 2mm, σε 
οποιαδήποτε πρόσοψη. Αυτό οφείλεται σε 
διάφορες αιτίες, όπως οι καιρικές συνθήκες, 
οι θερμοκρασιακές μεταβολές ή η γήρανση 
των επιχρισμάτων. Για ανελαστικές ρωγμές 
εύρους 0,5mm έως 2mm, η Baumit 
προτείνει το MultiWhite ως προϊόν για την 
πλήρωση ρωγμών, τη δημιουργία ενός νέου 
ομοιογενούς υποστρώματος για βαφή, κι εάν 
είναι απαραίτητο, προσφέρει τη δυνατότητα 
εμβαπτισμού του υαλοπλέγματος Baumit StarΤex
ή Baumit CeramicTex για ενίσχυση της επιφάνειας.
Για να ολοκληρώσετε το σύστημα, βάψτε το 
Baumit MultiWhite με ένα κατάλληλο χρώμα 
πρόσοψης Baumit ή καλύψτε ολόκληρη την 
επιφάνεια με ένα τελικό επίχρισμα Baumit.

Σύστημα αποκατάστασης σοβά
Μερικές φορές δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο η 
παρουσία ρωγμών ή μικρών ζημιών στις προσό-
ψεις, αλλά και η παρουσία ξεφλουδίσματος ή 
κοιλοτήτων, σπασμένων γωνιών και ακμών, κορ-
νιζών κ.λπ. Το Baumit MultiWhite είναι το κατάλ-
ληλο κονίαμα για την αποκατάσταση των παρα-
πάνω ζημιών. Για να αποκτήσετε ένα ομοιογενές 
υπόστρωμα εφαρμόστε σε ολόκληρη την επιφάνεια
- παλιές και νέες επιφάνειες σοβά - το Baumit 
MultiWhite με εμβαπτισμό του υαλοπλέγματος 
Baumit StarΤex ή Baumit CeramicTex για ενίσχυση
της επιφάνειας. Η εκτεταμένη ζημιά των σοβάδων 
στις προσόψεις πρέπει να επισκευαστεί. Εάν 
μεγάλες περιοχές σοβά έχουν υποστεί υπερβολική 
ζημιά ή έχουν χάσει τη λειτουργικότητά τους ή δεν 
έχουν πρόσφυση στο υπόστρωμα, τότε πρέπει 
να αφαιρεθούν πλήρως και να αποκατασταθούν 
με νέο σοβά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Baumit 
προτείνει τον σοβά Baumit MPA 35.
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Ανανέωση προσόψεων
Παλιά κτίρια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύστημα βαφής
Τριχοειδείς < 0,2mm &

ανελαστικές ρωγμές  < 0,5mm

Αντιρηγματικό σύστημα
Ανελαστικές ρωγμές > 0,5 mm

έως < 2 mm (μεμονωμένες ή πολλαπλές)

Σύστημα
αποκατάστασης σοβά

  Ταχύτητα

  Οικονομία

  Ανθεκτικότητα

  Γενικής χρήσης & ασφάλεια
  Ινοπλισμένο προϊόν & υψηλή
πρόσφυση

  Γεφύρωση ρωγμών

   Ευκολία

   Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή

   Ανθεκτικότητα

Baumit Color Baumit Color / Baumit Top Baumit Color / Baumit Top ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

MultiPrimer / UniPrimer MultiPrimer / UniPrimer

ΛΥΣΗStarTex / CeramicTex
MultiWhite + StarTex /

CeramicTex

MultiWhite MPA 35

MultiPrimer**
FillPrimer*

MultiPrimer **
UniPrimer *** Spritz 4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

*Ρωγμές **Σαθρές/σκονερές επιφάνειες ***Μη απορροφητικές επιφάνειες
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