
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ProSystem

 Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
 Μεγάλο εύρος χρωμάτων

Baumit. ιδέες με μέλλον.



3   Baumit ProContact 
Κονίαμα επικόλλησης & 
στρώσης ενίσχυσης  

4   Baumit StarTex 
Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών 
απαιτήσεων 

Baumit StellaporTop 
Τελικό επίχρισμα 
πολυσιλοξανικής ρητίνης 
σε μορφή πάστας 

  Baumit GranoporTop 
Ακρυλικό τελικό επίχρισμα 
σε μορφή πάστας 

6   Baumit Βύσμα 
αγκύρωσης  

2     Baumit UniPrimer 
 Αστάρι

5  Baumit StarTherm 
 Θερμομονωτική πλάκα EPS 

 Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης
  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
 Μεγάλο εύρος χρωμάτων

Το Baumit ProSystem, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες, προσφέρει εγγυημένη 
ποιότητα, σε νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια. Με το Baumit ProSystem μπορεί να επιτευχθεί 
η βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους.

Οικονομικά ασυναγώνιστο
Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί επαγγελματικά συστήματα στην κατασκευή πολυκατοικιών 
ή μεγαλύτερων κτιρίων δεν κάνει λάθος με το Baumit ProSystem. Η ταχεία εφαρμογή 
εξοικονομεί εις διπλούν το χρόνο: σε εργατοώρες, καθώς και σε χρόνο υλοποίησης.           
Η εξαιρετική ευκολία εφαρμογής της κόλλας, του κονιάματος της στρώσης ενίσχυσης 
και του τελικού επιχρίσματος, συνδυάζουν τις εξαιρετικές ιδιότητες σε μία ασυναγώνιστη 
σχέση τιμής-απόδοσης.  
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PROSYSTEM EPS 

Ευεξία και υγιές εσωτερικό κλίμα: σημαντικές αξίες για ένα σπίτι. Ενας τρόπος 
για τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος είναι η επιλογή της κατάλληλης 
θερμομόνωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας κατάλληλης θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας ή την εποχή.

Εξοικονόμηση ενέργειας - πληρώνετε λιγότερο για δεκαετίες 
• Ελαχιστοποίηση απωλειών θερμότητας
• Μείωση κόστους θέρμανσης
• Εξοικονόμηση κόστους ψύξης

Μείωση κόστους – πρόληψη και προστασία 
• Εξισορρόπηση διακυμάνσεων θερμοκρασίας
• Προστασία ενάντια στη διείσδυση υγρασίας
• Προστασία ενάντια στη μούχλα

Αειφορία – προστασία του πλανήτη μας 
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Εξοικονόμηση ορυκτών πόρων
•  Μείωση των εκπομπών CO₂ και της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Απολαύστε μια καλύτερη ποιότητα διαβίωσης στο σπίτι

1



Baumit ProContact 
Κονίαμα στρώσης 

ενίσχυσης και κόλλα  

Baumit StarTex 
Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών 

απαιτήσεων

 

  Baumit SilikonTop

Τελικό επίχρισμα ρητίνη 
σιλικόνης σε μορφή πάστας.

  Baumit SilikatTop 
Τελικό επίχρισμα 

υδρυάλου 

  Baumit UniPrimer  
Αστάρι

Baumit Βύσμα  
αγκύρωσης  

Baumit MineralTherm 
 Θερμομονωτική πλάκα 

πετροβάμβακα 
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  Πυρασφάλεια
  Μεγάλη αντοχή
   Υψηλή διαπνοή

Βελτιωμένες ιδιότητες
Η θερμομομόνωση, χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλει σημαντικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Όταν χρησιμοποιείται συνετά, μειώνεται η 
απελευθέρωση σωματιδίων CO₂ και αερίων του θερμοκηπίου, που προέρχονται 
από την παραγωγή μονωτικών πλακών.

Πλεονεκτήματα:
■  Κανένας περιορισμός στην κατηγορία του κτιρίου
■  Μη εύφλεκτο
■  Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
■  Εξαιρετική ικανότητα διαπνοής
■  Ανόργανο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

PM
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PROSYSTEM MINERAL 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ProSystem Mineral

Άνετη διαβίωση – χώρος για χαλάρωση   
• Εξασφαλίστε την κατάλληλη θερμοκρασία
• Βελτιώστε το κλίμα του χώρου σας
• Μειώστε τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας

9 σημαντικοί λόγοι για την επιλογή Συστημάτων
Θερμομόνωσης Baumit:
1.  Δημιουργία ενός άνετου εσωτερικού κλίματος όλο το χρόνο
2. Εξοικονόμηση κατασκευαστικού κόστους
3.  Μόνιμη μείωση του κόστους θέρμανσης και κλιματισμού
4.  Προστασία τοίχων από ρηγματώσεις και καιρικές συνθήκες
5. Αποτροπή της δημιουργίας θερμογεφυρών
6. Μείωση των επιπέδων CO₂
7. Υγιεινό κλίμα διαβίωσης
8. Ελευθερία σχεδιασμού και δημιουργικότητας
9. Εξοικονόμηση κόστους κτιρίων



Baumit A.E. 
Λ. Πεντέλης 142 
152 35, Βριλήσσια, Αθήνα 
Τηλ.: 210 60 95 600 
www.baumit.gr


