
Produkty Baumit adresowane są do róż-
nych grup – przede wszystkim do wykonaw-
ców, inwestorów, dystrybutorów i architek-
tów. Każda z nich ma odmiennie oczekiwania 
i wymagania, na które firma stara się odpo-
wiedzieć. Wynikiem takiego podejścia jest 
m.in. ujednolicenie nazewnictwa w ofercie 
Baumit. Dodatkowo zmiany te są powiązane 

z rozwojem marki i stanowią część global-
nej strategii.

W tym roku nowe nazwy otrzyma rów-
nież aż 8 produktów renowacyjnych. Jednym 
z wyróżników jest dodanie do nazwy słowa 
„Sanova” określającego przynależność tych 
produktów do grupy produktów przeznaczo-
nych do renowacji zabytków.
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Produkty renowacyjne 
Baumit zmieniają nazwy
Baumit, światowy producent chemii budowlanej, postanowił odświeżyć nazwy 
wybranych produktów renowacyjnych. Z czego to wynika? Z jednej strony marka 
chce lepiej komunikować się z międzynarodowem odbiorcą, z drugiej zaś – podobnie 
jak w przypadku innych swoich rozwiązań systemowych – zaakcentować specyfikę 
poszczególnych pozycji w asortymencie. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 marca br., 
wraz z ofertą Baumit na 2020 rok.

Baumit EinlagenTrassputz  Baumit Sanova MonoTrass 
tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Naturalnie biała, jednowarstwowa zaprawa trasowo-wapienna przezna-
czona do renowacji starego budownictwa, szczególnie obiektów zabytkowych. 
Paroprzepuszczalna i hydrofobowa, o chropowatości zapewniającej magazy-
nowanie soli. Doskonale sprawdzi się na murach o niskim lub średnim po-
ziomie zawilgocenia. Może być stosowana jako wierzchnia warstwa pod ma-
lowanie. Do nanoszenia ręcznego i maszynowego.

Baumit SelfporSanierputz SP 64 P  Baumit Sanova SP Grey
tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska przeznaczona do stosowania jako 
warstwa podkładowa lub nawierzchniowa w starym i nowym budownictwie 
– na zewnątrz, wewnątrz oraz w warstwie cokołowej. Dzięki opatentowane-
mu efektowi samonapowietrzania tynk ma dużą zdolność do magazynowa-
nia związków soli, a właściwości hydrofobowe zapobiegają tworzeniu się na 
jego powierzchni nieestetycznych wykwitów solnych.

Baumit SanierPutz Grob SP 64 G  Baumit Sanova SP Grano
tynk renowacyjny gruboziarnisty

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska przeznaczona do odna-
wiania zawilgoconych oraz zasolonych murów w starym i nowym budownic-
twie. Wysoka paroprzepuszczalność umożliwia szybkie odprowadzenie wilgoci 
z murów, a duża porowatość tynku uzyskiwana w efekcie procesu samona-
powietrzania przekłada się na jego wysoką zdolność do pochłaniania związ-
ków soli. Doskonały jako warstwa podkładowa na ścianach wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz w strefie cokołowej. 

Od 1 marca 2020 zmianie ulegają następujące nazwy produktów:

RENOWACJE
I ZABYTKI170 I 20

20



Baumit Klima RK 70 N  Baumit MultiFine RK 79
tynk wapienny zewnętrzny

Wysokohydrauliczna, hydrofobowa, wapienna zaprawa tynkarska o wła-
ściwościach dyfuzyjnych oraz dobrej przyczepności. Przeznaczona do użycia 
jako tynk nawierzchniowy na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury 
oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz budynków.

Baumit Sanier Grundputz SG 68  Baumit SanovaPor
tynk renowacyjny podkładowy

Renowacyjny podkład tynkarski z efektem samonapowietrzania do wy-
równywania wysoce zasolonych i zawilgoconych murów. Przeznaczony do 
stosowania na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych oraz w warstwie co-
kołowej, gdy wymagana grubość warstwy tynku przekracza 4 cm. Duża pa-
roprzepuszczalność gwarantuje szybkie odprowadzenie wilgoci z murów, 
a znaczna wielkość ziaren minimalizuje ryzyko wystąpienia naprężeń skur-
czwych podczas wysychania. 

Baumit ReCompact  Baumit SanovaPrimer 
wzmacniacz tynku

Gotowy do użycia preparat na bazie szkła wodnego do wzmacniania tyn-
ków mineralnych, zachowujący ich zdolności do przepuszczania pary wodnej.

Baumit SanierVorspritz SV 61  Baumit SanovaPre 
obrzutka renowacyjna

Mineralna obrzutka renowacyjna, zwiększająca przyczepność tynku do 
podłoża. Dzięki odpowiednio dostosowanej wytrzymałości oraz zdolności do 
kapilarnego przewodzenia wody, doskonale sprawdza się w przypadku wil-
gotnych i zasolonych murów.

Baumit SperrPutz SP 63  Baumit SanovaBar
tynk renowacyjny uszczelniający

Odporny na wysolenie, elastyczny i silnie hydrofobowy tynk przeznaczo-
ny do uszczelniania podziemnych części budynku oraz zastosowania w stre-
fie cokołowej. Otynkowane nim powierzchnie są odporne na działanie wody 
w zakresie ciśnień do co najmniej 1,5 bara i charakteryzują się wysoką odpor-
nością na obciążenia mechaniczne.
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