
■  Здрави
■  Водоотблъскващи
■  Устойчиви на миене
■  Устойчиви на изтриване
■  Разнообразни цветови съчетания

Баумит
МозаикТоп

baumit.com

Идеи с бъдеще.

Високо качество 
за ефектно 
оформление 
на екстериора
и интериора

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02/92 66 911 
факс: 02/92 66 918
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg 
www.baumit.bg

Всичко с едно 
кликване.
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Твоят дом. Твоите цветове. Твоят живот.



Атрактивни решения Нашите цветни комбинации
Баумит МозаикТоп за Вашите красиви декорации

Силно въздействащи и разнообразни! Мозаичните мазилки на Баумит са изключително здрави и освен 
това Ви предоставят възможности да съчетаете цокъла или част от интериора на сградата с цялата гама 
тоналности от цветовата концепция Баумит Life. Те обединяват перфектно строително-физичните свойства 
със силата на оптическото въздействие.

Baumit MosaikTop (Баумит МозаикТоп)
Мазилка от цветни камъчета за вътрешно и външно оформление, особено 
подходяща за зони с високо механично натоварване в 36 цвята 
(4 от тях едноцветни и 32 меланж).
Зърнометрия:    ок. 2 мм
Съдъpжание на твъpдо вещество: ок. 80%
Пълнител:    оцветен кваpцов пясък
μ-стойност:    ок. 110-140
Разход:     ок. 5,5 кг/м2 

Покриваемост:    ок. 4,6 м2/кофа
Кофа:      25 кг

 Начин на полагане

MosaikTop 301

MosaikTop 307

MosaikTop 313

MosaikTop 319

MosaikTop 325

MosaikTop 331

MosaikTop 302

MosaikTop 308

MosaikTop 314 

MosaikTop 320

MosaikTop 326

MosaikTop 332

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 315

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 304

MosaikTop 310

MosaikTop 316

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 305

MosaikTop 311

MosaikTop 317

MosaikTop 323

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318

MosaikTop 324

MosaikTop 330

MosaikTop 336

Означените със    цветови съчетания се прилагат върху Баумит Топлоизолационни системи само на малки площи (напр. като декоративни елементи).

При външно приложение Баумит МозаикТоп е особено подходящ за областта на цокъла.
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• 

Така изобразените цветови мостри служат само за ориентиране. Пълно съответствие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.

baumit.com

Основа: 
Суха, равна, обезпрашена, без пукнатини.

Подготовка: 
Най-малко 24 часа предварително основата се третира 
с Баумит УниПраймер. При едноцветните мозайки е 
необходимо предварително третиране на основата с Баумит 
ГранопорКолор от каталога Баумит Life, който да е в сходен 
цвят, тъй като в противен случай е възможно основата 
(грундът) да прозира. Подходящите цветове за грундиране са 
дадени в долната таблица:

МозаикТоп   ГранопорКолор 
M 311    Life 0572
M 314    Life 0332
M 323    Life 1032
M 330/M 331/M 332  Life 0892 

Преработка: 
Баумит МозаикТоп се pазбъpква добpе с бъpкалка на бавни 
обоpоти (да не се смесва с дpуги бояджийски материали). 
Консистенцията може евентуално да се коригира с малко 
чиста вода (максимум до 1%). Изтегля се с помощта на 
неръждаема маламашка в дебелина до едрината на зъpната и 
още влажна се заглажда, без да се оставят пpолуки, винаги с 
движения в една и съща посока.
Работи се равномерно и без прекъсване.

Указания: 
Да не се работи при температури по-ниски от + 5°С.

Приложение: 
Върху варо-циментови и циментови мазилки, бетон и други 
минерални основи, гипсови мазилки и топлоизолационни 
системи.

Приложения

За цокъла

За стълбището

За барплота

За стената


