BÜLTEN

Karo uslarına, usta işi yapıştırıcılar
Baumit’in profesyonel uzmanlık alanlarından biri olan seramik
döşeme uygulamaları, tüm alanlarda ve uygulamalarda ustalara
estetik zevklere hitap eden, güvenli ve kolay uygulanabilir sistem
çözümleri sunuyor.

Karo döşeme uygulamalarında optimum sonuçlar elde edebilmek için
uygun yapıştırıcıların tercih edilmesi önemlidir. Bu nedenle Baumit’in her
zemine uygun geniş ürün yelpazesinde ustaların ihtiyacına uygun ürünler
bulabilmeleri mümkün.

Baumit, özellikle banyo-mutfak gibi iç mekanlarda zemin ya da duvarda
kullanılmak üzere beyaz çimento esaslı Bianco’yu öneriyor. Aynı
özelliklere sahip gri çimento esaslı Pro, artırılmış düşeyde tutunma
özelliği ile C1TE sınıfı bir ürün. Pro’nun çalışma süreleri uzatıldığı için
uygulama esnasında kullanıcıların işini son derece kolaylaştırıyor. Zemin
için ise yine çimento esaslı bir ürün olan Basic tavsiye ediliyor.
İç ve dış mekan kullanımlarına uygun olarak sunulan Flex grubu ürünler,
polimer modifiye dolguları içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği
geliştirilmiş ve düşeyde tutunma özelliği artırılmış olarak sunuluyor. Bu
grupta yer alan ve özellikle mermer gibi ağır taşların yapıştırılmasında
kullanılabilecek flex (esnek) yapıştırma harcı olan FlexMarmor,
bembeyaz rengi ile cam tuğla, açık renk mermerler, doğal taşlar ya da
mozaik uygulamalarında rahatlıkla tercih edilebilen bir ürün. Flex
grubunun bir diğer üyesi olan FlexTop, ağır karolarda seramik üzeri
seramik yapıştırma özelliği ile ıslak hacimlerde de kullanım özelliğine
sahip. FlexUni ise özellikle renovasyonlarda mevcut fayansı kırmadan,
fayans üstü fayans uygulamasında kullanılabilen bir ürün.

Baumit’in PremiumFuge derz dolgu ürünü mutfakta, banyoda, terasta
veya alttan ısıtma sistemine sahip mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
Dona ve suya dayanıklı olarak geliştirilmiş, zengin renk seçeneğine sahip
PremiumFuge derz dolgusu ve Baumacol Silikon ile son aşamada
mükemmel sonuçlar elde edilebiliyor. Böylece tüm bileşenler bir arada
tutularak, aynı zamanda neme karşı da koruma sağlanmış oluyor.. Tüm
bunların yanı sıra, mekânda estetik bir görsellik elde ediliyor. CG2 WA
sınıfı olan ürün, esnek yapısı sayesinde yer ve duvarlarda (esnek
seramik yapıştırıcısı kullanımı gerektiren durumlar dahil, her tipteseramik, fayans, mermer, granit, cam mozaik, doğal taş, vb.) rahatlıkla

uygulanabiliyor. Geliştirilmiş tutunma gücü, yüksek aşınma dayanımı,
silikon katkısı ile azaltılmış su emme özellikleri ile fayans seramiklerin
arasındaki 7mm’ye kadar derzlerin doldurulmasında ustalara avantajlar
sağlıyor.
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Baumit: Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise sahip olan Avusturya merkezli bir Schmid Industrie Holding firmasıdır. Dış
cephe ısı yalıtım sistemleri, kuru harçlar ve makineli hazır sıvalar sektörünün öncü ve köklü firmalarından biridir. Baumit,
Türkiye’de 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Baumit, 2008 yılında Avrupa’nın en modern kuru harç tesislerinden biri
olan ve yıllık 300.000 ton üretim kapasitesine sahip Gebze üretim tesisini devreye almıştır. Baumit Türkiye ürün gamında, cephe
kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu ve örgü harçları
bulunmaktadır. Dış cephe ısı yalıtımında sunduğu farklı sistem alternatifleri ile Baumit, bu alandaki farklılığını ortaya
koymaktadır.

