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Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

Yaşam kalitesinin tadına varın
Yüksek konfor ve sağlıklı mekânlar: Bu nitelikler bir “konutun” gerçek bir “yuvaya” dönüşmesini 

sağlayan unsurlardır, bu şekilde dört duvar arasında kendimizi gerçekten iyi hissederiz. Bu niteliklere 

en önemli katkıyı sağlayan etken ise mükemmel bir ısı yalıtımıdır. Çünkü ancak bu şekilde dengeli 

sıcaklık seviyeleri elde etmek mümkündür, böylece mekân sıcaklığı tüm mevsimler boyunca 

dengelenmiş ve korunmuş olur.

Mükemmel uyumluluk
İnsanlarda giysi ne denli önemliyse, binalarda da uygun ısı yalıtım sistemi o denli büyük önem taşır. 

Baumit size her zaman doğru sistemi sunar. Baumit ürünleri, müstakil konutlar olsun, yüksek yapılar 

olsun geniş bir yelpazede tüm bina cephelerinde, alt yüzeyler ve yapısal gerekler ile her zaman 

mükemmel bir uyum sağlar. Tüm Baumit sistemleri ve sistem bileşenleri, ETAG testinden geçmiş olup 

birçok özellikleri ile yasal norm ve yönetmeliklerde şart koşulan teknik gereksinimlerin de üzerinde 

performansa sahip ürünlerdir.

Her Açıdan Avantajlı
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12 cm Tuğla
8 cm Boşluk
20 cm Tuğla

25 cm Tuğla
10 cm Isı Yalıtımı

Dayanıklı güvenli
Baumit Isı Yalıtım Sistemi evinizi koruyucu bir manto gibi sarar. Böylece tüm duvar yapıları, farklı hava 

koşullarına karşı korunur. Sıcaklık farkından doğan tüm gerilimler dengelenmiş ve cephe üzerindeki 

çatlaklar önlenmiş olur.

Minimum enerji maliyeti
Soğuk mevsimlerde ısınma maliyetlerini düşürerek, sıcak mevsimlerde ise klima ihtiyacınızı 

ortadan kaldırarak iki yönlü enerji tasarrufu yapmanıza olanak sağlar. Konutunuz üzerinde 

yapacağınız ısı yalıtımı tadilatı ile enerji maliyetlerinden %50’yi aşan oranlarda tasarruf edebilirsiniz. 

Hatta, pasif enerji veya sıfır enerji standartlarına uygun inşa edilen yeni yapılarda, işletme giderleri 

çok daha düşük düzeylere indirilebilmektedir.

Doğaya saygı 
Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri sadece enerji tasarrufu sağlamak, evinizi korumak ve inşaat 

maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunur. 

Baumit,  yaz ve kış  aylarında  sağladığı  düşük enerji ihtiyacı  ve %50 daha düşük  karbondioksit  

emisyonu sayesinde gelecek nesillere daha iyi bir doğa bırakmayı hedeflemektedir.

Daha düşük inşaat maliyeti
Tasarruf öncelikle planlama aşamasında başlar: Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulanan 

yapılarda, makul seviyede yalıtım değerlerine ulaşılması gerektiğinde, monolitik yapı tarzları ile 

karşılaştırıldığında önemli oranda maliyet  avantajları sağlanır. Böylece henüz inşaat aşamasında 

tasarrufa başlar, daha sonra da ömür boyu enerji giderlerinden tasarruf edersiniz.

Mekandan kazanın
Baumit dış cephe ısı yalıtımı sistemleri sayesinde yeni yapılarda ilave hacimler yaratılır. Baumit dış 

cephe ısı yalıtımı sistemleri ile birlikte daha dar boyutta tuğlalar kullanabilirsiniz, böylece dışarıda kalan 

ısı yalıtımı duvar yapısı hesaplamalarına katılmamış olur.  Taban alanı 200 m² olan  bir  mekânda  

yaklaşık 4 m² alan kazanılmaktadır. Bu, özellikle her bir metrekarenin önemini bilen yatırımcıların 

değerini çok iyi bildiği bir avantajdır.
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Dış yalıtıma sahip duvar:
Sıcak ya da soğuk hava dışarıda kalır, 
duvar yapısından içeri nüfuz edemezler.
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Sparen im Sommer und Winter
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Behagliches Raumklima verbessert 

das Wohlgefühl und die Lebens-

qualität in Ihren vier Wänden.

Wesentliche Kriterien für ein behag-

liches Wohnklima sind Temperatur 

und relative Luftfeuchtigkeit im 

Haus. Bei Raumtemperaturen von 

19 – 22 °C sollte die Luftfeuchtigkeit 

im Idealfall zwischen 40 – 60%

liegen. 

Von größter Bedeutung sind 

„warme“ Wände: Je höher die Wand-

ober�ächentemperatur, desto ange-

nehmer emp�nden Sie das Raum-

klima. Die Di�erenz zwischen Raum- 

 tsi rut a rep met nehc älf   rebo dnaW dnu

entscheidend, und sollte nicht mehr 

-iwz hciereB mi( negart eb C° 3 sla

schen 19 – 22 °C).

Verbessertes Raumklima – mehr Behaglichkeit!

WICHTIG:  sawte ragos rut arep met muaR eid nnak rutarepmetnehcälf rebo  dnaW rerehöh ieB 

niedriger sein und Sie fühlen sich trotzdem rundum wohl.

Duvar Yüzey Sıcaklığı
Rahatsız Edici
Sıcak Ortam

Konfor 
Şartları

Rahatsız Edici
Soğuk Ortam

Oda Sıcaklığı

... im Sommer die Klimaanlage!Im Winter sparen Sie Heizkosten...

Ratgeber Richtig bauen NEU.indd   5 27.10.11   16:39

Duvar yüzeyi ne kadar sıcak olursa, oda sıcaklığı o 

derece düşük olabilir.

Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

Ferah bir yaz 
Baumit sistemleri bir ısı kalkanı görevi görürler: Duvar yapılarının ısınması 

önlenir, böylece içerideki mekân havası ferah ve serin kalır. Açık renk tonları, 

dışarıdan uygulanan güneş siperlikleri ve iyi bir çatı yalıtımı bu etkinin 

iyileştirilmesini sağlar. Yani, uykusuzluk çekilen yaz geceleri, ter içinde mesai 

saatleri, aşırı ısınan mekânlar ve klima kullanımı ile yaz ortasında nezle olmak 

gibi olumsuzluklar artık tarihe karışıyor.

Rahat bir kış
Elverişli bir mekân konforuna ancak ısı kaybı önlenerek ulaşılabilir. Baumit 

dış cephe ısı yalıtımı sistemi, yapıyı sıcak tutan bir manto gibi sararak ısının 

içeride gerektiği yerlerde korunmasını sağlar. İç mekânlarda masif duvar 

yapıları ısıyı hapsederek dışarı iletilmesini engellerler. Duvarlar hapsedilen 

bu ısıyı radyan ısı olarak, adeta bir şömine gibi mekâna geri verirler. Böylelikle, 

siz bir yandan mekân konforunun keyfini çıkarırken, diğer yandan ısınma 

giderlerinden tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca, iyi bir pencere yalıtımı ve 

doğru havalandırma ile konut iklimini daha da iyileştirerek optimum bir 

düzeye getirebilirsiniz.

Dengeli ısı farkı
Oda ve duvar yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı en çok 3°C olmalıdır (19°C ile 

22°C aralığında). Bu sayede, konforlu bir mekân iklimi ve zararlı etkilere karşı 

koruma sağlanmış olur. Baumit  dış cephe ısı yalıtımı sistemleri bu 

dengelemeyi ideal bir şekilde gerçekleştirir.

Yalıtımsız duvar sıcaklığı Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi uygulanmış duvar sıcaklığı

365 Gün Konforlu Mekan Sıcaklığı

Sıcaklık farkı
Yaz/Kış

Dış Mekan İç Mekan Dış Mekan İç Mekan

Sıcaklık farkı
Yaz/Kış

Yalıtımsız duvar:
Dış ortam ile iç ortam arasında büyük 
sıcaklık farkı duvar yapısı üzerinde 
gerilimlere neden olur.
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Zararlı küflenmeye son
Farklı yapı malzemelerinin (kompozit duvar yapısı) ısı iletimleri de farklıdır. 

Isı köprüleri meydana gelir, bu nedenle de iç duvar yüzeylerinde farklı 

sıcaklıklar oluşur. Özellikle kenarlar ve köşeler yoğuşma (terleme) oluşumuna 

maruz kalırlar. Bu nemlilik, sağlığa zararlı küf ve mantar oluşumuna neden 

olan bir ortam oluşturur. Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri duvardaki 

sıcaklık farklılıklarını dengeler ve küf oluşumuna karşı etkin bir şekilde 

koruma sağlar.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi için 10 İyi Neden
 Her mevsimde konforlu mekân iklimi sağlanır

 Yeni yapılarda bir ömür boyu enerji maliyetlerinden tasarruf edilir

 Duvar yapılarının çatlaklara ve çevre etkilerine karşı korunması sağlanır

 Dekoratif cepheler oluşturulmasına imkan sağlar

 Küflenmeye karşı koruma sağlanır

 CO2 emisyonunun azaltılması sayesinde çevre korumasına katkı sağlanır

 Binanızın değeri artar

 Daha ince duvar yapısı sayesinde mekândan kazanılır

 ETAG 004 standardına uygun test edilmiş ve sertifikalıdır.

 TSE ve CE belgelidir.
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Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri Karşılaştırmalı Sistem Tablosu

open ISI YALITIM SİSTeMİ

 Nefes alan 
    ısı yalıtım sistemi
 Kendi kendini temizleme özelliği
 Uzun ömürlü ve darbe dayanımlı

Ya
pı

şt
ırı

cı

Baumit openContact

Le
vh

a

Baumit open reflect

Dü
be

l Baumit StarTrack orange
Baumit StarTrack blue
Baumit StarTrack red

Sı
va Baumit openContact

Fil
e Baumit StarTex

As
ta

r

Baumit PremiumPrimer

So
n 

Ka
t

Baumit nanoporTop

Ga
ra

nt
i Garanti Süresi (Kullanıma Hazır 

Dekoratif Kaplama)
20 Yıl

ISI YALITIM SİSTeMLeRİ

 Üstün kalite
 Test edilmiş, sertifikalandırılmış sistemler
 Enerji ve maliyet tasarrufu

 Ya
pı

şt
ırı

cı Baumit “Contact” ve “Fix” ürünleri, yalıtım plakalarının 
sabitlenmesinde duvar ustaları için sağlam bir güvencedir. 
Çimento esaslı yapıştırıcılar, tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS 
subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılabilir.

Le
vh

a

Yalıtım malzemesi seçimi, tümüyle yapı sahibinin isteklerine ve 
uygulama alanının ihtiyaçlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Nefes 
alan openTherm, gri renkli StarTherm, beyaz renkli ProTherm 
veya su itici özelliğe sahip, yanmaz taşyünü.

Dü
be

l

Isı yalıtımına yönelik uygulamalarda, yalıtım malzemesini ilave 
olarak sabitlemek gerekmektedir. Baumit StarTrack, ısı köprüleri 
oluşmasına izin vermeden ve arkada dübel izi bırakmadan, böyle 
bir sabitlemenin yapılabilmesini sağlamaktadır. Isı yalıtım levhasının 
delinmemesi sayesinde potansiyel ısı kaçakları da önlenmiş olur.

Sı
va

Baumit “Contact” ürünleri ve Baumit SilverFlex, güvenli 
bir donatı uygulaması elde edebilmek için ideal bir altyapı 
oluştururlar. 

Fil
e Baumit StarTex dış cephelerde gerilimin azaltılmasını ve bu saye-

de kalıcı güzellikte, çatlaksız dış cepheler yaratılmasını sağlar.

As
ta

r Baumit PremiumPrimer, aderansı artırmak için kullanılabilecek 
mükemmel bir astardır. Baumit astarlar, uygulandıkları yüzeyin 
emiciliğini dengeler.

So
n 

Ka
t Baumit, dış cephenin son kat tasarımı için birçok farklı ürün 

alternatifi sunar; kendi kendini temizleyen NanoporTop, nefes 
alan SilikonTop veya Baumit CreativTop.

Ga
ra

nt
i

Baumit Isı yalıtım sistemleri kullanıma hazır ve mineral esaslı 
(son kat kaplama tipine göre), garanti edilebilmektedir. 

İnovatif ürün
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STAR ISI YALITIM SİSTeMİ

 Yüksek performanslı
    beyaz yapıştırıcı ve sıva
 Isıl iletkenliği geliştirilmiş levha
 Koyu renk alternatifi

Ya
pı

şt
ırı

cı

Baumit StarContact White

Le
vh

a
Dü

be
l 10 metre yüksekliğe kadar ve yapışmaya uygun görülen cepheler-

de dübel kullanılmadan uygulama yapılabilir. Dübelsiz uygulama 
detayları için Baumit Teknik Ekibi‘ne, mutlaka danışınız. 10 metre 

üzeri yüksekliklerde Baumit Dübel (sf. 20-23) kullanılmalıdır.

Sı
va Baumit StarContact White

Fil
e Baumit StarTex

As
ta

r

Baumit PremiumPrimer

So
n 

Ka
t

Ga
ra

nt
i

pRo ISI YALITIM SİSTeMİ

 ETAG 004 sertifikalı 
 Kolay uygulama 
 Profesyonel teknik destek

Ya
pı

şt
ırı

cı

Baumit ProContact

Le
vh

a
Dü

be
l 10 metre yüksekliğe kadar ve yapışmaya uygun görülen cepheler-

de dübel kullanılmadan uygulama yapılabilir. Dübelsiz uygulama 
detayları için Baumit Teknik Ekibi‘ne, mutlaka danışınız. 10 metre 

üzeri yüksekliklerde Baumit Dübel (sf. 20-23) kullanılmalıdır.

Sı
va Baumit ProContact

Fil
e Baumit StarTex

As
ta

r

Baumit UniPrimer

So
n 

Ka
t

Ga
ra

nt
i

Baumit StarTherm Baumit ProTherm

Garanti Süresi 
(Kullanıma Hazır 

Dekoratif Kaplama)
12 Yıl

Garanti Süresi 
(Kullanıma Hazır 

Dekoratif Kaplama)
16 Yıl

Baumit MineralTherm Baumit MineralTherm

Garanti Süresi 
(Mineral Esaslı
Toz Kaplama)

8 Yıl

Garanti Süresi 
(Mineral Esaslı
Toz Kaplama)

10 Yıl

Baumit SilikonTop Baumit GranoporTopBaumit Classico Special
+ Baumit SilikonColor

Baumit Classico Special
+ Baumit GronoporColor
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Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

Her zaman konforlu
Hem yeni yapılarda hem de ısı yalıtım tadilatlarında: Baumit open®Isı Yalıtım Sistemi her koşulda en iyi çözümdür.

Tüm bileşenleri difüzyona açıktır ve böylece duvarların nefes almasını sağlar. Bu sayede konut iklimi optimize edilir ve kışın 

konforlu bir sıcaklık, yazın ise ferah bir serinlik elde edilir.

Önemli olan:
Konforlu bir konut iklimi açısından önemli bir kriter de, 

sıcaklığın yanı sıra yaşam mekânındaki bağıl nemdir. 19 ile 

22°C aralığındaki sıcaklıklarda hava neminin %40-60 

aralığında olması idealdir.

Baumit open®Isı Yalıtım sisteminin difüzyona açık olma 

özelliği sayesinde dört duvar arasında optimum seviyede 

hava nemi elde edilir.

Her bir konutta günlük olarak 10 litreye varan miktarda su 

buharının dışarı atılması gerekmektedir. Baumit open®Isı 

Yalıtım Sistemi bu konuda önemli bir katkı sağlar, çünkü 

tuğla duvar ile aynı difüzyon direnç katsayısına sahiptir ve 

bu sayede su buharının bir engelle karşılaşmadan dışarıya 

çıkmasını sağlar.

Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi 
Nefes Alan Yalıtım Sistemi
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Tüm avantajlar bir arada
 Nefes alma kabiliyeti sayesinde su buharı difüzyonu sağlar

 Su buharı yoğuşmasını (terlemeyi) önler

 Mükemmel konfor ve dengeli konut iklimi sağlar

 Hızlı kuruması sayesinde inşaat süreleri kısalır

 Her türlü alt yüzeye uygulanabilir

 Isıl iletkenliği geliştirilmiş levhası sayesinde %23 daha iyi ısı yalıtım performansı sağlar

Minimum bakım giderleri:
Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi : Optimum dübel teknolojisi, difüzyona açık ve yüksek performanslı 

yalıtım ve yenilikçi nano teknolojiye sahip son kat kaplamaların mükemmel uyumu. Baumit open® Isı 

Yalıtım Sistemi uzun yıllar boyunca sağlamlık sunar.

İyinin iyisi yalıtım malzemesi:
Alışılagelmiş strafor yalıtım plakalarında, cephe ikinci kalın bir katman ile örtülür. Buna karşın Baumit 

open® Isı Yalıtım Sisteminde, 1m2 ısı yalıtım plakası üzerinde 2-3mm çapında yüzlerce delik bulunur. 

Bu sayede eşsiz bir difüzyon açıklığı ve hava neminin kolaylıkla dışarı atılması sağlanır.

Cepheler için kalıcı güzellik:
Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi eşsiz bir sağlamlığa sahiptir. Böylece, cepheleriniz işlevlerini eksiksiz bir 

şekilde yerine getirmelerinin ötesinde, uzun yıllar boyunca göz alıcı güzelliklerini korur.
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Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi 
Mükemmel Yapı - İdeal Etki

1

2

3

4

5

Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

1. Duvar

2.  Baumit openContact: Difüzyona açık, mineral esaslı bir yapıştırma ve sıva harcıdır, 

cephe yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve sıvasında kullanılır, su itici özelliğe 

sahiptir.

3.  Baumit open reflect: Gümüş gri ısı yalıtım plakası en iyi yalıtım özelliklerine sahip olup, 

yansıtıcı özelliğe sahip malzemeyle kaplanmıştır (Isıl İletkenlik değeri: 0,031 W/mK).

4.  Baumit PremiumPrimer: NanoporTop için aderansı artırmak ve emicilik özelliğinin 

dengelenmesi sağlamak amacıyla kullanılan bir astardır. 

5.  Baumit NanoporTop: Nano partiküller sayesinde, kir itici nitelikteki yüzey oldukça 

güçlü bir kendi kendini temizleme etkisine sahiptir. Baumit yardımcı malzemeler: 

Baumit tüm gerekli sistem testinden geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, 

subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı 

tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.
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Baumit NanoporTop ürününün 
mikroskobik pürüzsüz yüzeyi, kir 
parçacıklarının tutunmasını
zorlaştırmaktadır.

Yaklaşık 0,2 mm Yaklaşık 0,2 mm

NanoporTop

Eski

Silikon Esaslı Kaplama

Yeni

Buna karşın, geleneksel tipte bir 
kaplama olan Silikon esaslı 
kaplama yüzeyinin oldukça 
pürüzlü bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir.

Her özel talep için doğru open®Sistem çözümü 
 Baumit open® reflect %23 oranında daha yüksek ısı yalıtım performansı sunar. Baumit 

open®Sistem özellikle nem ve tuza maruz kalmış duvarların ısı yalıtım tadilatı için ideal bir 

uzmanlık sistemi sunar. Difüzyona açık olma özelliği sayesinde Baumit open® reflect yalıtım 

plakası arkasında nem birikme ve yalıtım sistemi veya  duvar  yapısının  zedelenmesi  

tehlikesine neden olmadan, nemli alt yüzeylere de uygulanabilmektedir. Baumit openContact 

özel bir yapıştırıcı olup, ayrıca tuza karşı dayanıklıdır ve nemli duvar yapısı ile yalıtım sistemi 

arasında kalıcı bir bağlantı kurulmasını sağlar.

Yapıştırıcı: Baumit open®Contact

Yalıtım Plakası: Baumit open® Reflect

Dübel: Baumit StarTrack

Sıva Harcı: Baumit open®Contact

Donatı Filesi: Baumit StarTex

Astar: Baumit PremiumPrimer

Kaplama: Baumit NanoporTop

Cephenizde nano teknoloji
Baumit NanoporTop kullanıma hazır dekoratif kaplama binanızın yüzeyini her türlü 

kirlenmeye karşı korur. Yüzeyi mikroskopik ölçekte pürüzsüz olduğundan, kir parçacıklarının 

yüzeye tutunmalarını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, Baumit NanoporTop Kaplama özel 

bir bileşime sahip olup, bu yapı doğal etkilerin de yardımıyla yüzeyin kendi kendini 

temizlemesini sağlamaktadır. Özellikle hızlı kuruyan yüzeyi sayesinde yosun ve mantarlara 

barınacak ortam yaratılmamakta ve bu şekilde en olumsuz koşullarda dahi yüzeyin maruz 

kaldığı işgal çok daha az olmaktadır. Böylece  cephe iki misli daha uzun süre temizliğini ve 

güzelliğini korur.
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Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi
Deneyimle Gelen Güven

Geleceğe yatırım
İşinizi sağlama alın. Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi ile dertsiz tasasız bir geleceğe yatırım yapın. Gündelik ısınma 

giderlerinin azaltılarak nakit tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, uzun vadede nesiller boyu sürecek bir sağlamlığa 

yatırım yapmış olacaksınız. Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi, ısı yalıtımı alanında öncü Baumit’in tüm deneyim birikimini 

bir araya getiriyor.

Mekân iklimi konforu ile enerji tasarrufu bilincinin uyumlu birlikteliği, hem konutlarda hem de ofis alanlarında ve 

diğer gayrimenkul projelerinde daha yüksek bir yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Baumit Star Isı Yalıtım 

Sistemi her binanın değerini artırır. Star Isı Yalıtım Sisteminde mükemmel yalıtım ve bina mantosunun çekiciliği 

öncelik taşır. Hem yeni yapılarda hem de ısı yalıtım tadilatlarında, en köklü Baumit sistemi, gelenekselliği ve gelişimi, 

sağlamlık ile birleştirir.

Esnek, elastik, darbe dayanımlı
Baumit StarContact takviyeli bir yapıştırma ve sıva harcıdır, yasal norm ve yönetmeliklerde şart koşulanlardan daha 

fazlasını sunar. Sıcaklık dalgalanmaları, rüzgâr hızı veya diğer çevre etkileri altında, şartlar nasıl olursa olsun, duvar 

ile dış cephe arasında sürekli bir bağlantı olanağı sağlanır. Sıva harcı olarak elastik ve esnektir, gerilimi kalıcı bir 

şekilde ortadan kaldırır, cephenin aldığı darbeler dahi sorun oluşturmaz.

Suya ve kire meydan okur
Baumit SilikonTop kaplama mükemmel düzeyde yüksek bir esnekliğe ayrıca su ve kir itici bir yüzeye sahiptir. Böylece 

yağmur ve kir yüzey üzerinde damlacıklar şeklinde kalır.

Sınırsız yalıtım malzemesi seçenekleri
Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi, tüm yalıtım malzemelerinde (taş yünü, EPS veya XPS) mükemmel bir etkiye sahiptir.  

Baumit
Star Sistem
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Sistem Avantajları
 Yüksek darbe dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür

 Esnek ve elastik yapısı sayesinde gerilimlere karşı dirençlidir

 4 kata kadar dübelsiz uygulama imkanı sunar

 Polimer içerikli beyaz yapıştırıcı sayesinde daha kolay uygulama sağlar

 Taşyünü levhalar ile kullanıma uygundur

Dengeli sistem 
1. Duvar

2. Baumit StarContact: takviyeli, en iyi aderans özellikleri.

3.  Baumit StarTherm EPS Isı Yalıtım Plakası: Gümüş gri yalıtım plakası beyaz plaka ile kıyasla 

%20 daha yüksek yalıtım performansı sağlar (Isıl iletkenlik değeri: 0,032 W/mK).

4.  Baumit StarContact ve Baumit StarTex: Cephelerin çatlaklara ve darbelere karşı korunmasını 

sağlayan, esnek ve takviyeli, alkali ortama yüksek dayanıklı ince cam elyaflı donatı filesi içerir.

5. Baumit PremiumPrimer: Baumit SilikonTop için aderansı artırmak amacıyla kullanılan astardır. 

6.  Baumit SilikonTop: Esnek, su itici özellikte, kire karşı dayanıklı ve uzun ömürlü, silikon recine 

bağlayıcılı ıslak kaplamadır. Baumit yardımcı malzemeler: Baumit tüm gerekli sistem testinden 

geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı 

profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.

Yapıştırıcı: Baumit StarContact

Yalıtım Plakası: Baumit StarTherm EPS

Sıva Harcı: Baumit StarContact

Astar: Baumit PremiumPrimer

Kaplama: Baumit SilikonTop
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Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi
Profesyonel Yaklaşım

Dış Cephe 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

En ekonomik seçim
Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi, uzun deneyimler sonucunda elde edilmiş, mükemmel ve güvenilir yalıtım özelliklerini 

en iyi fiyat/performans oranı ile bir araya getirir. Özellikle gayrimenkul projeleri için geliştirilmiş olan Baumit Pro, yeni 

yapılarda veya ısı yalıtım tadilatlarında test edilmiş ve güvenilir bir kalite sunar: Baumit Pro ile en ekonomik şekilde 

optimum koruma ve maliyet bilinci sağlanır.  

Profesyonellerin sistemi
Profesyonel sistemlerin uygulandığı apartman veya büyük ölçekli projeler için, Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi en uygun 

çözümdür. Yapıştırma ve sıva harcının mükemmel hareket kabiliyeti ile uygulanması ve GranoporTop hazır dekoratif 

kaplama sayesinde, hem mükemmel özellikler sunar hem de fiyat/performans oranında liderdir.

Çift taraflı tasarruf
Çabuk uygulama sayesinde iki kez tasarruf edersiniz: Hem mesai saatinden, hem de uygulama süresinden. Bu 

sayede, Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi, özellikle işlevsellik ve estetiğin yanı sıra maliyetin de hayati öneme sahip 

olduğu gayrimenkul projelerinde optimum çözümler sunar.

Parlak renkler ve basit uygulama
Baumit GranoporTop hazır dekoratif kaplama uygulamada iki şekilde güvence sunar: Leke oluşumu önlenir ve her 

renkte parlaklık sağlanır. Böylece, hemen hemen hiçbir şekilde renk tonu sınırlandırması olmaksızın, pırıl pırıl 

cepheler elde etmek mümkündür. Özellikle uyumlu ve eşsiz bir genel etki elde etmek amacıyla, geniş alanlarda dahi 

renkleri uygulamak mümkün olmaktadır. Böylece cephenin her yerinde aynı doygunlukta ve orantılı bir görünüm elde 

edilmektedir.
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Sistem Avantajları
 Uygun fiyat/performans oranı sunar

 ETAG 004  Sertifikasına sahiptir

 Life renk sisteminin en geniş renk seçeneğine sahiptir

 4 kata kadar dübelsiz uygulama imkanı sunar

 Taşyünü levhalar ile kullanıma uygundur

Dengeli sistem 
1. Duvar

2. Baumit ProContact: Mineral ve EPS yalıtım plakaları için denenmiş yapıştırma harcı.

3.  Baumit ProTherm (beyaz EPS): Isıl iletkenlik değeri: 0,040 W/mK 

4. Baumit ProContact & Baumit StarTex

5. Baumit UniPrimer: Baumit GranoporTop Islak kaplama için aderansı artırmak amacıyla   

 kullanılan bir astardır.

6.  Baumit GranoporTop: Uygulaması kolay, doygun renk tonlarında, reçine bağlayıcılı akrilik esalı 

profesyonel bir kaplamadır. Baumit yardımcı malzemeler: Baumit tüm gerekli sistem testinden 

geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı 

profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.

Yapıştırıcı: Baumit ProContact

Yalıtım Plakası: Baumit ProTherm EPS 

Sıva Harcı: Baumit ProContact

Donatı Filesi: Baumit StarTex

Astar: Baumit UniPrimer

Kaplama: Baumit GranoporTop
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Baumit CreativTop

Yeni Baumit CreativTop ile yaratıcı bir dış cephe tasarımı için sonsuz 
olanaklara sahip olacaksınız. Özellikle de Baumit ısı yalıtım sistemleri 
için, bugüne dek geliştirilmiş en yaratıcı ve inovatif doku alternatifleri 
sunulmaktadır.

Renkle Doku Bir Arada

Baumit CreativTop

Dış cephenin tasarımı, sadece renge bağlı değildir. 
Yaratıcı düşünün ve isteğe göre şekillendirilebilen 
Baumit CreativTop ile dış cephe kaplamasına hayal 
ettiğiniz dokuyu verin.

Hissedilebilen Görsellik
Neredeyse sınırsız seçenekleriyle efsanevi renk sistemi Baumit 
Life’ın değerini bilenler, eminiz ki Baumit CreativTop’ın sağladığı 
olanaklardan da çok etkileneceklerdir.  Çünkü sunduğu çok 
yönlü uygulamalar ile dış cephe kaplamaları, 758 farklı renk tonu 
alternatifine ve yaratıcı kombinasyonlara imkan sağlamaktadır. 
Yani, yaratıcılıkta hayal gücünün sınırı yoktur...

Artık Baumit CreativTop sayesinde, çizgi dokulu, gölgeli, ince 
gözenekli, düz yüzeyli veya kaba dokulu ve benzeri sayısız 
dış cephe dokusunu uygulamak hayal değil gerçek. Dış 
cephelere sadece doğru renk tonu seçimi ile farklı bir 
görünüm sağlamanın ötesinde, artık yeni doku alternatifleri 
ile duygu da katılabilecek… Bu sonuca, maksimum ile 
süper ince arasında dört farklı tane boyutu kullanarak 
ulaşmak mümkün.

Sonuç önemlidir
Baumit UniPrimer astarın kuruma süresi sona erdikten sonra, 
hemen Baumit CreativTop uygulamasına başlanabilmektedir. 
Katman kalınlığı, uygulama tekniğine bağlı olarak 
değişebilmektedir. Uygulamada olası tüm farklı yöntemler 
kullanılabilir. Burada önemli olan elde edilecek sonuçtur. Baumit 
CreativTop özgürce şekillendirilebilen bir malzeme olup, farklı 
gereçlerle uygulama yapmak mümkündür. Uygulama sonunda, 
kalıcı bir etki ortaya çıkmaktadır.

esnek ve kolay uygulama
Baumit CreativTop, uygulaması kolay, kullanıma hazır bir 
üründür. Her alanda kullanılabilir. Böylelikle, Baumit CreativTop’u 
ısı yalıtım sistemleri, eski ve yeni uygulanmış mineral esaslı sıva 
ve sıva altı harç, beton üzerinde son kat olarak; ya da organik 
bağlayıcılı sıva altı harçların, kaplamaların veya tamir sıvalarının 
yüzeyini düzeltmek amacıyla kullanmak mümkündür.

Baumit
Hazır 
Dekoratif
Kaplamalar
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Baumit
CreativTop

 Sınırsız tasarım olanakları
 Kolay uygulanma
 Yaratıcı ve renkli
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Renk ve Doku

Baumit
Hazır 
Dekoratif
Kaplamalar

Baumit NanoporTop 
Nano teknoloji ile geliştirilen NanoporTop, kendi kendini temizleme ve nefes alabilme özelliklerine sahiptir. Ürü-

nün mikroskobik pürüzsüz yüzeyi kirlerin tutunmasını zorlaştırır ve cephenin daha az kirlenmesini sağlar. Baumit 

open®, Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

 Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) alternatifi mevcuttur

Baumit SilikonTop
Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında silikon reçine bağlayıcılı, ince dokulu son kat kaplamadır. Su 

buharı geçirgenliğine sahiptir, iyi nefes alır. Yüksek oranda su iticiliğine sahiptir, zor kirlenir ve çok amaçlı olarak 

kullanılabilir. Baumit Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

 Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur

Baumit SilikatTop 
Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında, silikat esaslı, ince dokulu son kat kaplamadır. Yüksek su bu-

harı geçirgenliğine ve su iticiliğine sahiptir. Baumit Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

 Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur

Baumit GranoporTop 
Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında, akrilik esaslı, isteğe göre ince veya kalın dokulu yüksek elas-

tikiyette son kat kaplamadır. İyi derecede su buharı geçirgenliği ve su iticiliği özelliklerine sahiptir. Baumit Star ve 

Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

 Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur

Baumit DuoTop 
Dış cepheler için, kullanıma hazır, macun kıvamında, akrilik esaslı, ince dokulu, elastik son kat kaplamadır. Su 

buharı geçirgenliği ve su itici özelliklerine sahiptir. Sadece Taste of Life® renklerinde mevcuttur.

 Tane doku (1,5mm) ve çizgi doku (2mm) alternatifleri mevcuttur
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Dokular

tane doku K1,5 tane doku K2 tane doku K3 çizgi doku R2 çizgi doku R3 ince

Estetik ve görsel kimlik
Baumit Life Renk Sisteminin sunduğu 888 renk tonu içinden en sevdiğiniz renk tonlarını seçebilirsiniz. Bu renk tonlarının kombinasyonları ve tasarımı, doğru 

kaplama dokusu ile birlikte konutunuza gerçek bir “ev” kimliği kazandırır. Bireysel ve size özgü.

Baumit Toz Kaplamalar
Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamalardır. Her 

türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan 

sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılır.

 Tane doku (1,5mm/2mm) alternatifleri mevcuttur

Baumit Boyalar
Dış cepheler için kullanıma hazır boyalardır. Life Renk Sistemi içinde sunulan tüm renk alternatiflerine sahiptir.

NanoporColor: Silikat esaslı boyadır. Kirlenmeye karşı dirençlidir.

SilikonColor: Silikon reçine bağlayıcılı boyadır. Su iticilik özelliği artırılmıştır.

SilikatColor: Silikat bazlı, mineral esaslı boyadır. Nefes alma özelliği yüksektir.

GranoporColor: Akrilik esaslı boyadır. Yüksek esnekliğe sahiptir.

StyleColor: Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan boyadır. Cezbedici koyu renk alternatiflerine sahiptir.

Mükemmel Katkı
Baumit Style hazır dekoratif kaplama ve boyaları, her yüzeyde nefes kesen vurguları ve yoğunlukları ile sizi cezbeder. Heyecan verici renk alternatifleri ve 

yaratıcı tasarım çeşitliliği ile Baumit Style, tüm binaları özel kılar. 

0452         0482          0522          0622 0722 0992 1122         0682

Baumit StyleTop 
Yoğun renklerde ince dokulu, kullanıma hazır, cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan son kat kaplamadır. 

Uzun ömürlü renk pigmentleri ve yüksek kaliteli bağlayıcılar sayesinde dayanıklı ve canlı renkler garanti edilmek-

tedir. Tüm dış cepheler için uygundur.

 Isı Yalıtım Sistemleri için uygundur (koyu renk kullanım alanları limitlidir. Lütfen Baumit’e danışın)

 Mimari detayları vurgulamada ve/veya binaların belirli alanlarında kullanımı tavsiye edilir.

 Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) alternatifi mevcuttur
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Taste of

BEYAZ 0018 0186

0217 0346

0566

BEYAZ 0019 0188

0219 0348

0032 0202

0294

0393

0034 0204

0296

0395

0036 0206

0297

0397

0038

0208 0298

0399

0182

0214 0342

0562

0184

0216 0344

0564

0707

0568

0709

0602

0772

0604

0774

0607 0609 0703

0705 0837 0839 0874 08760776

0877

0778

0879

0833

0923

0835

0926 11170927 1034 1036 1038 1039 11130924 1115

Baumit Taste of Life: İyinin İyisi

Life. Colored by Baumit. Gökkuşağının zengin çeşitliliğini içeren bir renk dünyası. Tamı tamına 888 adet renk tonu ve daha fazlası. Taste of Life: En iyi 

kombinasyonları sunan en güzel 88 renk tonu. Kendine özgü, tümüyle kişilikli bir tasarım için, rehberlik ve tasarım desteği sunar. Ayrıca 20 farklı yeni görsel 

seçenek önerir. Yeni bir hayatı en ince ayrıntısına dek önceden tadabilmeniz için. Hayatın kendisi Life. Colored by Baumit. 

www.baumitlife.com

Baumit
Hazır
Dekoratif
Kaplamalar
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Taste of

M302 M306 M307 M308 M309 M319 M321 M326 M329 M334

1119 1132 1134 07221136 09921138 11220452         0482          0522          0622          0682

Baumit mozaik kaplamalar: Yüzeylerde güçlü etki

Güçlü etki ve çok yönlü ifade. Baumit kaplama ve mozaikleri sadece ek tasarım olanakları sunmakla kalmazlar, aynı zamanda boya ürünleri ile birlikte cephe-

lere canlılık kazandırır ve yapı fiziği özelliklerini güçlü bir görsel etki ile bir araya getirirler.

Doğru renk kartelası

Baumit Life renk kartelaları ile en güzel renk tonu sunumları pratik bir şekilde elinizin 

altında. Böylece renkleri,hem cephe hem de proje üzerinde doğrudan karşılaştırma 

olanağı bulabilirsiniz. Zengin seçenekleri keşfedin: Üç farklı renk kartelası, renk 

dünyanızı kolaylaştırıyor. Böylece hem profesyonellere hem de bireysel tüketicilere, 

Avrupa’nın dış cepheler için en geniş renk sistemi içinden seçim yapabilmek için 

pratik bir destek sağlamaktadır. Baumit “Taste of Life“ renk kartelaları ise 888 

Baumit Life renk seçeneği içinden en güzel 88 renk tonu ayrımını sunmaktadır. 

Böylece bireysel tüketicilerin doğru renk kombinasyonunu bulmaları daha da 

kolaylaşmaktadır. 
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Baumit StarTrack

Dış Cephe
Isı Yalıtım
Sistemleri

Geleceğin teknolojisi
Diğer tüm alanlarda, örneğin uçak yapımı, havacılık alanlarında alışılagelmiş 

olduğu gibi devrim niteliğinde gelişmeler sayesinde inşaat sektörü de 

teknolojik dönüşümden payını almaktadır: Dübelleme yerine yapıştırma. 

Günümüzün gelişmiş malzemeleri ve gerekli know-how sayesinde, yapıştırma 

yöntemi yapı malzemelerinin sabitlenmesinde artık vidalamaya veya 

perçinlemeye göre daha güvenli. Isı yalıtımı tadilatında ise eski sıva katmanı 

ile duvar yapısı arasında güvenli bir sabitleme yapılmak zorundadır. Baumit 

yapıştırma ve donatı harçları o denli güvenlidir ki, eski sıva katmanı ile duvar 

yapısı arasında sağlam bir sabitleme elde edebilmektedir. Baumit StarTrack 

ile sağlam bir sabitleme ve ısı köprüsü içermeyen ısı yalıtımı tümüyle güvence 

altındadır.

Çok yönlü uygulanabilir
Tuğla, beton veya gazbeton, yeni yapı veya ısı yalıtımı tadilatı: Baumit 

StarTrack her zaman doğru seçimdir. Baumit StarTrack, Baumit ısı yalıtım 

sistemlerinde EPS yalıtım plakalarında, dübel yerine kullanılır. Eski ısı 

yalıtım sistemleri, Baumit Duplex ile bir kat daha sağlamlaştırılır. Baumit 

StarTrack ise yalıtım malzemesi kalınlığından bağımsız olarak genel amaçlı 

bir kullanıma sahiptir. 40 cm üzerinde yalıtım malzemesi kalınlıklarında 

dahi StarTrack başarılı bir şekilde yapıştırılabilir.

Çifte tasarruf
Yalıtım malzemesi kalınlığı arttıkça dübelleme işlemi de o denli maliyetli, 

zahmetli ve emniyetsiz olmaktadır. Yalıtım malzemesi kalınlığından 

bağımsız olarak – Baumit StarTrack yerleştirildikten hemen sonra yalıtım 

plakalarının yapıştırılmasına izin verir. Yapıştırma daha henüz iskele 

işlemleri sırasında dahi gerçekleştirilebilir. Sonuçta zaman ve nakitten 

tasarruf edersiniz.

Mükemmel etki
Alışılagelmiş dübelleme tekniği çok sayıda küçük ısı köprüsüne ve cephe 

üzerinde hoş olmayan dübel izlerinin kalmasına neden olmaktadır. Baumit 

StarTrack ile hızlı, temiz ve ısı köprülerine neden olmadan çalışabilirsiniz. 

Böylece Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde optimum yalıtım etkisi 

elde eder, ayrıca maliyet ve zaman tasarrufu sağlarsınız.
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Beton

Baumit StarTrack Blue

Baumit open Contact yapıştırma harcı

Baumit open® reflect ısı yalıtım plakası

Baumit kaplama

Baumit StarTrack Blue

Taşıyıcı duvar

Eski sıva katmanı (maksimum 40mm kalınlığında)

Baumit StarTrack Red

Baumit open Contact yapıştırma harcı

Baumit open® reflect ısı yalıtım plakası

Baumit kaplama

Baumit StarTrack Red

Maliyet tasarrufu
Alışılagelmiş dübelleme tekniği ısı köprülerine ve son kat kaplama üzerinde 

dübel izlerinin kalmasına neden olabilir. Baumit StarTrack ile tüm bunlar artık 

tarihe karışıyor. Baumit StarTrack doğrudan duvara sabitlendiğinden ısı 

köprüleri oluşmaz, Baumit dış cephe ısı yalıtım sisteminin yalıtım etkisi 

optimum düzeyde kalır ve enerji giderleri azaltılır.

6’sı bir arada
1. Zamandan tasarruf

Baumit ürünleri ile ısı yalıtım sistemi uygulamalarınız hızlanır.

2. Güvenlik

Baumit StarTrack ile yalıtım plakası üzerinde, sabitlemeyi alt yüzeyin hangi 

noktasına yapmış olduğunuzu görürsünüz.

3. Isı köprüleri oluşmaz

Isı yalıtımı kesintisiz olarak, binayı boşluksuz sarmalayan bir manto gibi olur.

4. Dübel izine son

Uygulama sona erdikten sonra en kötü hava koşullarında dahi dübel izleri 

görünmez.

5. Maliyet tasarrufu

12 cm üzerinde yalıtım malzemesi kalınlıklarında Baumit StarTrack daha da 

yüksek oranda bir tasarruf sağlar, çünkü yalıtım malzemesi kalınlığı arttıkça 

Baumit StarTrack’nin değiştirilmesine gerek kalmaz.

6. Her kalınlıkla plaka için tek ürün

Baumit StarTrack ise yalıtım malzemesi kalınlığından bağımsız olarak genel 

amaçlı bir kullanıma sahiptir.

Böylelikle asla StarTrack israfı olmaz, bunları bir sonraki şantiyenizde 

kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

Taşıyıcı Duvar
Eski Sıva Katmanı (max. 40 mm)

Baumit StarTrack Orange
Baumit openContact Yapıştırma Harcı

Baumit open reflect Isı Yalıtım Plakası

Baumit Kaplama

Baumit StarTrack Orange
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Isı Yalıtım Ürünleri

Baumit 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

Isı Yalıtım Sistemleri Yapıştırma ve Sıva Harçları
Çimento esaslı yapıştırma ve sıva harçları tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS 

subasman plakalarının yapıştırılmasında, plaka yüzeylerinin sıvanmasında ve 

donatı filelerinin yerleştirilerek donatı katının oluşturulmasında kullanılırlar.

Isı Yalıtım Sistemleri Yapıştırma Harcı 
Çimento  esaslı yapıştırma harcıdır. StarTherm, ProTherm ve DuoTherm ısı 

yalıtım plakalarının, ayrıca taşyünü levhaların ve XPS subasman plakalarının 

yapıştırılmasında kullanılır.

Astarlar
Uygulandıkları yüzeyin emiciliğini dengeleyen, üzerine uygulanan kaplamaların  

yapışma  özelliğini artıran,  kullanıma hazır, çok amaçlı astardır.
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Dübeller
EPS, XPS ve taşyünü ısı yalıtım plakalarının tümü ile kullanılabilen dübeller tiplerine göre, EOTA 

ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur. Geri dönüşümsüz plastikten üretilmiştir.
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Fileler
Alkali ortama dayanıklı, ETAG normlarına uygun, tüm ısı yalıtım sistemleri ile kullanılabilen 

donatı fileleridir. Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen cam tekstil dokuma donatı fileleri, 

uygulanan sıvanın çatlamasını önler ve sıvada bütünlük sağlar.

Profiller
Alkali ortama dayanıklı, en kaliteli malzemeden üretilmiş, kenar ve köşelerin takviye edilmesinde 

kullanılan profillerdir. 

Subasman Profili
Damlalık ve yukarı çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, 

alüminyum kanal şeklinde profildir. Kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına göre değişebilir.
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Uygulama

Baumit 
Isı Yalıtım 
Sistemleri

Subasman profili:
Yapıların subasman hizasında farklı kalınlık ya da farklı özelliklerde üretilmiş ısı yalıtım 
plakaları kullanılmak istendiğinde düzgün bir başlangıç ya da referans oluşturmak için 
uygulanır. Baumit subasman profili alüminyum esaslı U profildir. Her kalınlıkta plaka için düz 
ve damlalıklı olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Doğru uygulama için plaka kalınlığına 
uygun genişlikte seçilecek profil, üreticinin tavsiyesi doğrultusunda mastar ve terazisinde 
duvara monte edilir. Subasman profillerinin alt bölümlerinde (zeminden en az 30cm yukarı 
kadar) XPS levhalar kullanılması tavsiye edilir.

Yapıştırma:
Malzeme elektrikli karıştırıcılar ile tavsiye edilen zaman miktarında karıştırılmalı, 
dinlendirilmeli ve sonrasında kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve tozsuz 
olmalı, özenle temizlenmeli ve yapışmaya uygun hale getirilmelidir. Yüzey düzgünlüğü kontrol 
edilmeli, mastarında olmayan bölgeler var ise sıvanmalı ya da tıraşlanmalıdır. Yapıştırıcı 
kalınlığı yapıştırma işleminden sonra ortalama 1cm olmalıdır. Uygun Baumit yapıştırıcı, 
plakaların çevresine ortalama 5cm eninde çerçeve şeklinde sürülür ve çerçevenin iç 
bölümüne en az 3 öbek seklinde uygulanır. Bu şekilde yapıştırma sonrası gerekli olan % 
40’lık yapışma alanı oluşturulmuş olur. Uygulama sırasında yapıştırıcının plakanın yan 
yüzlerine bulaşarak ısı köprüsü oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Dübelleme için hava 
şartlarına bağlı olarak en az 24 saat beklenmelidir. Ortalama hava şartlarında bu süre 3 
günü bulabilir. 

Dübelleme:
Uygulamalarda farklı ısı yalıtım plakaları ve farklı duvar yüzeyleri için çeşitli yapılarda ve 
boylarda dübeller kullanılır. Dübeller kaliteli plastik gövde olup çivileri daha sert ve ısı 
farklılıklarına dayanıklı bir polimer çeşidi olan polyamid ya da çelikten üretilir. Çelik çivili 
dübeller plakaların ağır ya da kalın olduğu durumlarda tercih edilir. Uygulama yapıştırıcının 
mukavemet kazanmasından sonra başlamalıdır. Dübeller EPS ve XPS plakaların köşe ek 
birleşimlerine ve ortasına olmak üzere çakılır. Bu şekilde uygulanan dübellemeye T-Tipi 
dübelleme denir ve m2’de 6 adet dübel kullanılmış olur. Taşyünü ve benzeri elyaf yapılı ısı 
yalıtım levhalarında ise levhaların kenarlarına yakın iç kısımlarına uygulama yapılması 
önerilir. Bu şekilde uygulanan dübellemeye W-Tipi dübelleme denir ve aynı şekilde m2’de 6 
adet dübel kullanılmış olur. Bina köşelerinin aşırı rüzgâr yüküne maruz kalması nedeniyle 
sadece bina köşelerine denk gelen sadece 2 metrelik bölgede dübel sayısı arttırılmalıdır. 
Bunun için 10 metreden sonra 8 adet/m² ve 20 metreden sonra 10 adet/m² olarak 
uygulanmalıdır. Dübel uygulandıktan sonra duvar içerisine en az 5cm tutunmalıdır.

Köşe Profilleri:
Düzgün ve darbelere dayanıklı köşeler elde etmek için tasarlanmış Baumit köşe profilleri 
sert polistrol, PVC ya da alüminyumdan fileli ve filesiz olarak üretilmiştir. Fileli ürünlerin 
cephede uygulanan fileler ile ek oluşturduğu bölgelerde 10cm üst üste bindirilerek sıva 
işleminden 24 saat önce kullanılması gerekir. 
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Sıva Yapılması:
Malzeme hazırlanırken elektrikli karıştırıcılar ile tavsiye edilen zaman miktarında 
karıştırılmalı, dinlendirilmeli ve sonrasında kullanılmalıdır. Sağlıklı yapılmayan karıştırma 
işlemleri ürünün performansını etkileyebilir. Sıva kalınlığının her bölgede eşit kalınlıkta 
olması için taraklı mala kullanılması tavsiye edilir. Bir süre suyunu çeken sıvanın üzerine file 
yavaşça tutturularak yüzeyi düzeltilir. İkinci bir kat sıvaya ihtiyaç yoktur ancak uygulanmak 
istenir ise ilk kat sıva prizlenmeden yapılmalıdır. Kaplama ya da boya yapılması için sıvanın 
yeterli miktarda kuruması gerekir. Bu da yaklaşık 3 gündür.

File:
Baumit sıva fileleri alkali ortama dayanıklı olup sıva yapımı esnasında sıvanın içerisinde 
bırakılarak uygulanır. Filenin işlevi uygulanan sıvanın çatlamasını önlemek ve sıvada 
bütünlük sağlamaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta filenin sıva kalınlığının içinde dış 
yüzüne yakın olarak uygulanmasıdır. Enine ve boyuna tüm ek yerleri 10cm birbiri üzerine 
bindirilerek sıvanmalıdır. 

Kaplama Astarı:
Astar uygulanması için, sıva uygulaması bitirilmiş, tamamen kurumuş ve mukavemetini 
almış olmalıdır. Baumit kaplama astarı tekniğine uygun hazırlanmalı, cephede açıklıklar 
bırakmadan tam örtücülükle uygulanmalıdır. Hazırlanması sırasında inceltmek gerekirse 
tavsiye edilen ölçüde su dışında farklı bir malzeme katılmamalıdır. Kullanmadan önce özenle 
karıştırılmalıdır.

Son Kat Kaplamalar:
Baumit Isı Yalıtım Sistemleri için iki ayrı tür hazırlanmış kaplama çeşidi bulunmaktadır. 
Bunlar mineral kaplamalar (toz formda) ve kullanıma hazır kaplamalardır (renk kartelâsına 
uygun renklendirilmiş, kullanıma hazır ve kovada). Mineral kaplamalar, su ile karıştırılarak 
hazırlanan, çimento esaslı, tane doku görüntüsüne sahip kaplamalardır. Kullanıma hazır 
kaplamalar ise, tane ve çizgi dokulu gibi değişik görüntü seçeneklerinde ve değişik tanecik 
kalınlıklarında bulunmaktadır. Akrilik, silikon, silikat gibi çeşitleri de mevcuttur. Malzemeler, 
üretici tavsiyesine göre hazırlanarak astarlanmış ve kurumuş cepheye çelik mala ile yayılır. 
Fazlası sıyrılarak plastik dekor malası ile istenilen formda desen verilir. Uygulama uygun 
hava koşullarında ve üreticinin tavsiyeleri doğrultusundaki ısı aralığında yapılmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince güneşten ve yağmurdan korunmalıdır. Toz formdaki mineral 
kaplamalar tamamen kuruduktan sonra istenilen özellikteki Baumit Dış Cephe Boyaları ile 
boyanabilir.

Boya Uygulaması:
Boya uygulamasına hazırlanan cephelerde değişik özelliklerde (akrilik, silikon, silikat gibi) 
Baumit son kat boyaları kullanılarak yıllarca aynı performansını koruyan cepheler 
oluşturulabilir.  Zemin tamamen kuru ve temiz olmalı, boyalar mutlaka teknik tavsiyelere 
uygun hazırlanmalıdır. Sadece tavsiye edilen miktarlarda su ile inceltilmeli, kullanmadan 
önce elektrikli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Başka özelliklerde ürünlerle ya da 
malzemelerle karıştırılmamalıdır.



Baumit’den
Yeni Renkler

Life

Cepheler için En Geniş Renk Sistemi
Baumit -  Avrupa’nın cephe ve yalıtım sistemleri lideri size “Life” renk sistemini 
sunuyor. Life, hazır dekoratif kaplama ve boyalarda sunduğu 888 renk alternatifi ile 
hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Modern ya da geleneksel, enerjik ya da sakin, açık ya da 
koyu; stiliniz ne olursa olsun Life renk sistemi içinde mutlaka size uygun bir renk bulunur. Sadece renk 
değil, farklı doku alternatifleri içinden seçim yaparak binanızın karakterini öne çıkarabilir, 36 yeni Baumit 
Mozaik kaplama ile cephelerinizdeki detayları vurgulayabilirsiniz. Yenilikçi ürün geliştirme ile ısı yalıtım 
sistemleri üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar koyu renkler kullanmak mümkün hale geliyor. Kısacası, 
Life ile beraber yaratıcılıkta sınırlar kalkıyor.

Hayatınızın
Tüm Renkleri
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İleriye yönelik fikirler
Baumit İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.

 Tel: +90 (216) 680 34 00 Pbx   Fax: +90 (216) 680 34 01  info@baumit.com.tr facebook.com/BaumitTurkiye


