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a štruktúry

n  Až 17 nových štruktúr a 28 povrchov

n  Kreatívna, rozmanitá a individuálna fasáda

n  Nekonečné možnosti stvárnenia
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CreativTop

Myšlienky s budúcnosťou.



Nový dizajn 
a štruktúry Baumit CreativTop

Nekonečné možnosti stvárnenia

Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Buďte 
kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru, akú si 
len dokážete predstaviť – s modelovateľnou omietkou Baumit 
CreativTop bez obmedzení. 

Vzhľad, ktorý možno nahmatať
Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb 
Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. 
Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii v 758 
farebných odtieňoch a dá sa kreatívne kombinovať. Fantázii sa 
nekladú žiadne medze.
Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne 
porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká 
s náterom – takéto a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa 
s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. 
Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, 
ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Štyri rôzne 
typy omietky Baumit CreativTop odlišujúce sa svojou zrnitosťou od 
najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop S-Fine to 
umožnia bez akýchkoľvek prekážok.  

Individuálna 
a kreatívna fasáda

S novou Baumit CreativTop sa otvárajú 
nekonečné možnosti pre kreatívne stvárnenie 
dizajnu fasád. Najmä pre tepelnoizolačné 
systémy Baumit vznikajú nové možnosti 
štruktúrovania povrchov.



Zamerané na výsledok
Po vyzretí základného náteru (Baumit PremiumPrimer alebo Baumit 
UniPrimer) je možné ihneď začať s nanášaním omietky Baumit 
CreativTop. Hrúbka vrstvy závisí vždy od techniky spracovania, pričom 
je dovolený akýkoľvek postup. To, čo sa počíta, je výsledok. Baumit 
CreativTop sa dá bez obmedzení modelovať a na spracovanie je možné 
použiť akýkoľvek nástroj alebo náradie. Dôležité je, že výsledok predčí 
všetky očakávania investora.

Flexibilná a jednoduchá
Baumit CreativTop je pastézna omietka pripravená na okamžité 
nanášanie, má univerzálne použitie a výnimočne jednoduché 
spracovanie, či už ručne alebo strojovo. Vďaka tomu je možné 
použiť Baumit CreativTop ako povrchovú úpravu tepelnoizolačných 
systémov Baumit, na staré i nové minerálne omietky a stierky, 
na betón či na sanačné omietky.



Baumit CreativTop
Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, vhodná na kreatívne 
stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov, na staré i nové minerálne 
omietky a stierky, na betón a sanačné omietky. K dispozícii v 758 farebných 
odtieňoch vzorkovnice Baumit Life.

Baumit CreativTop Max
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry 
s hrubou zrnitosťou.

Spotreba:  cca 5,0 – 6,2 kg/m2

Výdatnosť: cca 4,8 – 6,0 m2/vedro
Balenie: 30 kg vedro

Baumit CreativTop Trend
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry 
so strednou zrnitosťou.

Spotreba:  cca 4,2 – 6,5 kg/m2

Výdatnosť: cca 4,6 – 7,2 m2/vedro
Balenie: 30 kg vedro

Baumit CreativTop Fine
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry 
s jemnou zrnitosťou.

Spotreba:  cca 2,8 – 4,2 kg/m2

Výdatnosť: cca 7,2 – 10,7 m2/vedro
Balenie: 30 kg vedro

Baumit CreativTop S-Fine
Pre kreatívne stvárnenie štruktúry 
s veľmi jemnou zrnitosťou.
K dispozícii len v bielej farbe Life 0019!

Spotreba:  cca 3,5 – 3,8 kg/m2

Výdatnosť: cca 7,9 – 8,5 m2/vedro
Balenie: 30 kg vedro

INFo

Spotreba materiálu uvedená pri jednotlivých typoch omietky CreativTop je len orientačná. Reálna spotreba závisí od zvolenej 
techniky spracovania a od konkrétneho pracovného postupu spracovateľa.
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758 farieb!

Baumit CreativTop
Nekonečné možnosti stvárnenia



Inšpirujte sa kreatívnymi 
technikami CreativTop

INFo

Kreatívne techniky s omietkou Baumit CreativTop
Baumit CreativTop ponúka nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia povrchu vašej fasády. Vyššie zobrazené techniky sú naším výberom z týchto možností a slúžia na vašu inšpiráciu.
Piktogramy                                                               poskytujú informáciu o odporúčanom type omietky CreativTop pre realizáciu zvolenej kreatívnej techniky.
Viac informácií o novej omietke Baumit CreativTop a o možnostiach jej kreatívneho spracovania nájdete na www.baumit.com, prípadne sa môžete obrátiť aj na našu 
Baumit Info-linku 02/59 90 33 33, resp. 041/50 76 633.

Max Trend Fine S-Fine

Hladená technika

Modelovanie špachtľou

Hrebeňová technika

Vyfukovanie

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine Max Trend Fine S-Fine

Vstrekovacia technika

Modelovanie štetcom

Reliéfna technika

Špongiová technika

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Striekanie

Ťahaná technika

Dekoratívne ryhovanie

Technika „Hrubý betón“

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Valčekovanie

Metličkovanie

Gletovanie s náterom

Technika „Jemný betón“

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine

Max Trend Fine S-Fine



Baumit CreativTop 
Techniky 
spracovania
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Hladená technika ✔

Vstrekovacia technika ✔ ✔ ✔

Striekanie ✔

Valčekovanie ✔ ✔ ✔

Modelovanie špachtľou ✔ ✔

Modelovanie štetcom ✔ ✔

Ťahaná technika ✔ ✔

Metličkovanie ✔ ✔

Hrebeňová technika ✔ ✔

Reliéfna technika ✔

Dekoratívne ryhovanie ✔

Gletovanie s náterom ✔

Gletovanie s metalickým 
efektom

✔

Vyfukovanie ✔

Špongiová technika ✔

Technika „Hrubý betón“ ✔ ✔

Technika „Jemný betón“ ✔ ✔

Valčekovanie
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Modelovanie špachtľou Hrebeňová technika

Vstrekovacia technika



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit, spol. s r.o.
Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 593 033 01, 593 033 11 
Fax: +421 (0)2 544 185 59
E-mail: secretary@baumit.sk
Web: www.baumit.sk

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Kreativita 
bez hraníc

Nový dizajn
a štruktúry

Baumit 
CreativTop


