
Kreativní 
povrchy fasád

■  Neomezené možnosti vzhledu fasád

■  Individuální struktury a povrchy

■  V odstínech Baumit

Baumit
CreativTop



Osobitý a jedinečný vzhled fasády dnes neovlivní pouze 
volba zajímavého barevného odstínu, ale i různorodost 
zpracování struktury povrchu. Zapojte svou představivost 
a vytvořte originální fasádu díky tenkovrstvé omítce 
Baumit CreativTop. Nabídne Vám neomezené možnosti 
zpracování. 

Vzhled vnímaný všemi smysly
Omítku Baumit CreativTop si oblíbili všichni, kdo hledají 
netradiční povrchovou úpravu a škrábanou či rýhovanou 
strukturu považují za příliš jednotvárnou. Ať si již pro 
zpracování vyberete jeden z ukázkových postupů Baumitu 
nebo si vytvoříte vlastní, Vaše fasáda bude originální 
a osobitá. 

Omítka Baumit CreativTop je k dispozici v šesti zrnitostech. 
Navíc při jedné zvolené technologii zpracování, ale s různou 
velikostí zrna omítky, docílíte na fasádě odlišný finální efekt. 
Pro barevné řešení si můžete vybrat z široké palety vzorníku 
Baumit Life a odstíny libovolně kombinovat.

Hra struktur 
a barev

Baumit CreativTop
Neomezené možnosti ztvárnění



Nejdůležitější je výsledek
Baumit CreativTop se nanáší ihned 
po zaschnutí základního nátěru 
Baumit UniPrimer, a to ručně či 
strojově. Tloušťka vrstvy omítky závisí 
na zvolené technologii. Pro docílení 
finálního vzhledu se používají různé 
nástroje jako je zednická lžíce, 
houbové hladítko, stříkací pistole 
a jiné. 

Přizpůsobivá 
a všestranná
Probarvená omítka Baumit CreativTop 
se používá jako konečná povrchová 
úprava zateplovacích systémů Baumit. 
Lze ji však aplikovat i na původní 
a nové minerální omítky a stěrky, 
organicky pojené stěrky a na beton.

Kreativní omítky – techniky 
zpracování Baumit CreativTop

CreativTop 
Max

CreativTop
 Trend

CreativTop
 Vario

CreativTop 
Fine

CreativTop 
Pearl

CreativTop 
Silk

Zatírání hladítkem ✔

Nástřik zrn ✔ ✔ ✔

Stříkání ✔

Válečkování ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Špachtlování ✔ ✔ ✔ ✔

Zatírání štětkou ✔ ✔ ✔ ✔

Odsávání ✔ ✔ ✔ ✔

Kartáčování ✔ ✔ ✔ ✔

Strukturování hřebenem ✔ ✔ ✔ ✔

Plastické modelování ✔ ✔ ✔

Strukturování zubovou stěrkou ✔

Gletování s nátěrem ✔

Gletování s metalickým efektem ✔

Modelování tlakovým vzduchem ✔

Modelování houbou ✔

Pohledový beton hrubý ✔ ✔

Pohledový beton jemný ✔ ✔ ✔ ✔

Fládrování ✔ ✔

Instruktážní videa, technologický předpis a technické listy naleznete na www.baumit.cz



kartáčování, Baumit SilikonColor

kartáčování, Baumit Metallic

zatírání hladítkem

špachtlování, Baumit Lasur

špachtlování s přebroušením, Baumit Finish

pohledový beton jemný, Baumit Lasur

válečkování

kartáčování, Baumit Lasur

strukturování hřebenem, Baumit SilikonColor

odsávání

špachtlování

kartáčování, Baumit Metallic

Hra struktur 
a barev

Galerie kreativních struktur
Ukázky technik zpracování na www.baumit.cz



špachtlování

kartáčování, Baumit SilikonColor

pohledový beton jemný, otisk folie, Baumit Lasur

modelování tlakovým vzduchem

špachtlování s přebroušením, Baumit Finish

fládrování, Baumit Lasur

špachtlování, nástřik zrn (písek)

strukturování zubovou stěrkou

pohledový beton jemný, otisk tkaniny, Baumit Lasur

pohledový beton hrubý, Baumit Lasur

strukturování hřebenem



Bytový dům
České Budějovice

Baumit CreativTop, fládrování, 
Baumit Lasur, Baumit Finish

Zdravotnické zařízení
Praha 8
CreativTop, špachtlování, 
Baumit FillTop, Baumit Metallic

Hra struktur 
a barev

Baumit CreativTop
Reference



Bydlení pro seniory  
Praha 4

Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, 
pohledový beton jemný

Baumit StyleColor, Baumit SilikonColor

Rodinný dům, Praha 5 
Baumit CreativTop, 
pohledový beton hlazený



Hra struktur a barev
Pro vytvoření plastických struktur nebo dalších originálních povrchových úprav se vzhledem 

betonu, dřeva nebo kovu se používá tenkovrstvá probarvená omítka Baumit CreativTop. 

Zvýraznění plastičnosti a vytvoření zvláštních efektů docílíte v kombinaci se speciálními 

barvami Baumit Lasur, Baumit Metallic a Baumit Glitter.

Nápady s budoucností.

Fasáda 
neomezených  možností

Baumit 
CreativTop
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