
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

StarSystem

Baumit. Iδέες με μέλλον.

   Πιστοποίηση ΕΤΑ
   Ελαστικότητα & προστασία
   Ευρύ φάσμα λύσεων



3  Baumit StarContact /
     Baumit StarContact white
       Υψηλής διαπνοής κόλλα και
       κονίαμα στρώσης ενίσχυσης

4   Baumit StarTex 
Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών

       απαιτήσεων 

6   Baumit StarTrack 
Νέας τεχνολογίας στήριξη 

 Baumit StarTherm/
5  Baumit StarTherm

 Plus 
 Θερμομονωτική πλάκα EPS

 Πιστοποίηση ΕΤΑ
  Ελαστικότητα & προστασία
 Ευρύ φάσμα λύσεων

Μία επένδυση στο μέλλον 
Με το Baumit StarSystem EPS επενδύετε στο μέλλον. Δεν εξοικονομείτε μόνο χρήματα 
καθημερινά από το κόστος θέρμανσης, αλλά επενδύετε με ασφάλεια για τις επόμενες 
γενιές. Το Baumit StarSystem EPS προσφέρει μεγάλη ευελιξία, καθώς και αντοχή, 
συνδυάζοντας την εμπειρία της Baumit, πρωτοπόρου στην εξωτερική θερμομόνωση.

Πλεονεκτήματα:
■  Εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή
■  Ευελιξία & προστασία 
■  Εύκολη εφαρμογή
■  Πολυετής εγγύηση
■  30 χρόνια εμπειρίας

PE

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΎΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

StarSystem

Ευεξία και υγιεινό εσωτερικό κλίμα. Σημαντικές αξίες για ένα σπίτι. Ένας τρόπος 
για τη δημιουργία ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος είναι η επιλογή της 
κατάλληλης θερμομόνωσης, που συμβάλλει στη δημιουργία μίας κατάλληλης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας ή την εποχή.

Εξοικονόμηση ενέργειας - χρημάτων
• 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

  Baumit NanoporTop  
Αυτοκαθαριζόμενο τελικό 
επίχρισμα

 Baumit SilikonTop  
 Τελικό επίχρισμα σιλικόνης 

2     Baumit PremiumPrimer 
Αστάρι υψηλής ποιότητας

STARSYSTEM EPS 

1



Baumit StarTex 
Πλέγμα ενίσχυσης υψηλών 

απαιτήσεων
 

Baumit MineralTherm 
 Θερμομονωτική πλάκα 

πετροβάμβακα 

Baumit STR ή
Baumit ΝΤΚ 

Βιδωτό ή καρφωτό βύσμα

4

5

6

  Πυρασφάλεια
  Ανθεκτικότητα
   Ύψηλή διαπνοή

Εξωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα
Η θερμομονωτική πλάκα Baumit MineralTherm δεν περιέχει εύφλεκτα συστατικά. 
Κατασκευάζεται από ορυκτά πετρώματα, από τα οποία διαμορφώνονται οι ίνες του, οι 
οποίες συγκολλώνται με την προσθήκη ρητίνης. Το σύστημα της Baumit StarSystem 
Mineral μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για 
νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια, για κατοικίες, βιομηχανικά ή δημόσια κτίρια.

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

PM

Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

STARSYSTEM MINERAL 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

StarSystem Mineral

Εξοικονόμηση ενέργειας
Τα μη επαρκώς μονωμένα και αμόνωτα κτίρια επιτρέπουν τη διαφυγή ενός 
μεγάλου μέρους της θερμότητας από την οροφή και τις όψεις, ενώ δεν 
εξασφαλίζουν ένα άνετο κλίμα στους εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, όσο 
παλαιότερο είναι ένα σπίτι, τόσο μεγαλύτερες ενδέχεται να είναι οι ανάγκες 
θέρμανσης και το κόστος αυτής.

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 PremiumPrimer
Αστάρι υψηλής ποιότητας 

2

   Baumit StarTop 
Τελικό επίχρισμα με 

νέας γενίας σιλικόνης & 
τεχνολογία Drypor

Baumit SilikatTop 
Τελικό επίχρισμα υδρυάλου

υψηλής διαπνοής
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Baumit StarContact / 
Baumit StarContact white

Υψηλής διαπνοής κόλλα και 
κονίαμα στρώσης ενίσχυσης

3

1



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


