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365 x ευχάριστη διαµονή

Με ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης Baumit απολαµβά-
νετε ολόκληρο το χρόνο ευχάριστο και άνετο εσωτερικό κλίµα.
Καθώς το σύστηµα περιβάλλει καθολικά όλο το περίβληµα του
σπιτιού, αποτρέπει την εµφάνιση θερµογεφυρών και εξασφαλίζει
σταθερές θερµοκρασίες διαβίωσης και ευχάριστο κλίµα όλες τις
εποχές. Συνολικά: υψηλή ποιότητα διαβίωσης µε ένα σύστηµα.

Κατά το χειµώνα το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης της
Baumit αποτρέπει την απώλεια θερµότητας προς το περιβάλ-
λον, ενώ το καλοκαίρι δεν επιτρέπει την θέρµανση της τοιχοποι-
ίας και του εσωτερικού αέρα. Έτσι εξοικονοµούµε δαπάνες θέρ-
µανσης το χειµώνα και δαπάνες ψύξης το καλοκαίρι. Επιπλέον
σε νέες κατασκευές έχουµε µείωση κόστους µε σύστηµα εξωτε-
ρικής θερµοµόνωσης Baumit, καθώς η µονή τοιχοποιία σε συν-
δυασµό µε ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης έχει χαµη-
λότερο κόστος κατασκευής.

Η σηµασία της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί άµεση αντιµετώπιση,
γι’ αυτό και η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι ένα
σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης Baumit βοηθά στην εξοικο-
νόµηση χρηµάτων αλλά συµβάλει και στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Χάρη στη µικρότερη κατανάλωση ενέργειας µπορού-
µε να έχουµε µείωση εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα ως
και 50%.

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης Baumit αποτελεί µία
προστατευτική ασπίδα για το σπίτι. Έτσι έχουµε προστασία
από τυχόν εµφάνιση µυκήτων στο εσωτερικό του σπιτιού.

Επιπρόσθετο πλεονέκτηµα: τα συστατικά του συστήµατος εξω-
τερικής θερµοµόνωσης έχουν άριστη συνέργεια µεταξύ τους,
είναι ανθεκτικά στις καιρικές µεταβολές και στις τυχόν ρηγµα-
τώσεις της τοιχοποιίας.

Εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους
κατασκευής

Μια συνεισφορά για το περιβάλλον

Ανθεκτική προστασία µεγάλης διάρκειας

Πρέπει να επιδιώκουµε να φέρουµε µαζί την φύση,
τα κτίρια και τον άνθρωπο σε µία ανώτερη µονάδα.
Le Corbusier



Ευεξία και Εξοικονόµηση,
Όλο το χρόνο.
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Κάθε υλικό αξίζει, όσο αυτό που φτιά-
χνουµε χρησιµοποιώντας το.
Ludwig Mies van der Rohe

Όσο ο ένας περιµένει να κυλήσει ο χρόνος,
ό άλλος προχωρά και πράττει δυναµικά.
Dante Alighiera

To µέλλον είναι ο χρόνος, στον οποίον
µετανιώνεις για αυτά που δεν έκανες σήµερα.
Chinesische Weisheit



4

Αποτελεσµατική θερµοµόνωση,
∆ροσερός εσωτερικός αέρας.

Θέρµανση λόγω ακτινοβολίας

Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας το καλοκαίρι, επίσης αυξάνεται
η ένταση της θέρµανσης λόγω ακτινοβολίας. Οι προσόψεις, τα
παράθυρα και οι οροφές επηρεάζονται πάρα πολύ από την
έκθεση στον ήλιο. Όµως µε τις σωστές προφυλάξεις µπορούµε
να προστατεύσουµε αυτές ακριβώς τις περιοχές από ανεπιθύµη-
τη θερµότητα.

Η θέρµανση λόγω ακτινοβολίας είναι µία επιπρόσθετη θερµότη-
τα για την επιφάνεια της πρόσοψης επιπλέον της θερµοκρασίας
του αέρα. Εδώ είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σωστή επιλογή των
χρωµάτων: Ανοιχτά χρώµατα θα πρέπει να προτιµούνται σε
κάθε δυνατή περίσταση.

Στα παράθυρα, τα σκίαστρα θα πρέπει να προστατεύουν εντελώς
την εξωτερική επιφάνεια, όπως για παράδειγµα µε τη χρήση
ρολών. Η σκεπή είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη στην ηλιακή ακτινοβο-
λία – γι’ αυτό θα πρέπει να έχουµε τη βέλτιστη δυνατή µόνωση.

Συσσώρευση θερµότητας

O τοίχος συσσωρεύει την εξωτερική θερµότητα και την µεταφέρει
από την εξωτερική στην εσωτερική µεριά του σπιτιού. Στην
εσωτερική µεριά η θερµότητα διαδίδεται προς τον εσωτερικό
χώρο και ζεσταίνει την ατµόσφαιρα.

Αλλά η συσσώρευση θερµότητας στον τοίχο δηµιουργεί θερµό
κλίµα κατά τις νυχτερινές ώρες και ένα δυσάρεστο εσωτερικό
περιβάλλον. Το αποτέλεσµα είναι θερµές νύχτες µε λίγο ύπνο.
Με τοιχοποιίες µεγάλου πάχους η θερµότητα χρειάζεται

µεγαλύτερο χρόνο για να διεισδύσει στο σύνολο της τοιχοποιίας.
Έτσι όµως έχει την δυνατότητα να αποδίδει τη συσσωρευµένη
θερµότητα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Η µοναδική αποτελεσµατική λύση είναι ένα σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης. Το σύστηµα εκτός από την µείωση της
συσσωρευόµενης θερµότητας στην τοιχοποιία βοηθά και στην
διατήρηση ενός δροσερού εσωτερικού κλίµατος.

Εξωτερικά
(EPS-F 8 cm) +45 °C

0°C

+28 °C
+24°C

+20°C

+18°C θερµοκρασία
επιφάνειας τοίχου

+11 °C

-8 °C

-15 °C

Εσωτερικά (επίχρισµα ασβέ-
στη/τσιµέντου 1,5 cm)
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Υγιής τρόπος δόµησης,
Άνετη διαβίωση.

Προστασία από µύκητες

Όταν χτίζουµε µε µεικτή τοιχοποιία – για παράδειγµα µε τούβλο
και σκυρόδεµα – χρησιµοποιούνται αναγκαστικά δοµικά υλικά µε
διαφορετικούς συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας. Έτσι δηµι-
ουργούνται θερµογέφυρες και διαφορετικές θερµοκρασίες στην
εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Ειδικότερα σηµεία είναι οι
γωνίες τοίχων και ταβανιών στην εσωτερική επιφάνεια. Λόγω
της συµπύκνωσης άλγη και µύκητες µπορούν να σχηµατιστούν
που έχουν επίσης αρνητικό αποτέλεσµα στην υγεία.

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης της Baumit καλύπτει
πλήρων το εξωτερικό περίβληµα του κτιρίου σαν µανδύας. Έτσι
εξαφανίζονται όλες οι θερµογέφυρες και οι εσωτερικοί τοίχοι
έχουν µία οµοιόµορφη θερµοκρασία και οι ανθυγιεινοί µύκητες
δεν εµφανίζονται.

Τέλειο κλίµα διαβίωσης

H διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ τοίχου και
εσωτερικού αέρα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από3°C

Ευχάριστη διαβίωση
Ανεκτή διαβίωση

Για την άνετη διαβίωση στον εσωτερικό χώρο, δεν είναι µόνο
σηµαντική η θερµοκρασία του αέρα αλλά και η επιφανειακή θερ-
µοκρασία των εσωτερικών τοίχων. Κατά την διάρκεια του καλο-
καιριού η θερµότητα συσσωρεύεται στον τοίχο, έτσι η θερµοκρα-
σία του εσωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να µειωθεί πιο πολύ
για να αισθανόµαστε ικανοποιητικά. Για να µειωθεί η θερµοκρα-
σία του περιβάλλοντος όµως απαιτείται επιπλέον δαπάνη για
την ενέργεια ψύξης.

Οι διαφοροποιήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρα-
σιών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον ανθρώπινο οργανι-
σµό. Πιθανές επιπτώσεις είναι κυκλοφοριακά προβλήµατα, και
µειωµένη αντοχή του οργανισµού. Το σύστηµα εξωτερικής θερ-
µοµόνωσης της Βaumit εξασφαλίζει οµοιόµορφη θερµοκρασία
στην εσωτερική επιφάνεια και ταυτόχρονα µία ευχάριστη διαβίω-
ση για τον άνθρωπο.

Θερµοκρασία τοίχου χωρίς Θερµοµόνωση
Θερµοκρασία τοίχου µε open KlimaFassade
ευχάριστο διάστηµα
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∆υσάρεστα θερµό

Ανεκτή διαβίωση

Ευχάριστη
διαβίωση
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Ανθεκτική οικοδοµή
Και µακροχρόνια ποιότητα.

Καταπονήσεις

Οι µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές κατά τη διάρκεια της ηµέ-
ρας αλλά και του έτους προκαλούν µεγάλες τάσεις και καταπονή-
σεις στην επιφάνεια της πρόσοψης. Τα συστήµατα εξωτερικής
θερµοµόνωσης Baumit µε το οπλισµένο µε πλέγµα υπόστρωµα
και το ελαστικό τελικό επίχρισµα µπορούν να αντιµετωπίσουν
αυτές τις τάσεις και να
µην επιτρέψουν την
εµφάνιση ρωγµών. Τα
συστήµατα Baumit προ-
στατεύουν έτσι ώστε η
θερµοκρασία να µην επη-
ρεάζει την τοιχοποιία.
Έτσι η τοιχοποιία είναι
πάντα προστατευµένη,
και οι θερµοκρασιακές
µεταβολές που προκα-
λούν µεταβολή του
µήκους των υλικών δεν επηρεάζουν σηµαντικά την κατασκευή.

Υγρασία

Η διείσδυση της υγρασίας στην τοιχοποιία εµποδίζεται από
το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης της Βaumit ενώ ταυ-
τόχρονα υπάρχει δυνα-
τότητα διαπνοής των
υδρατµών. Με το
σύστηµα της Baumit η
τοιχοποιία παραµένει
ξηρή – έτσι εγγυάται ένα
ευχάριστο και άνετο
κλίµα διαβίωσης.

UV-Ακτινοβολία

Η υπεριώδης ακτινβολία είναι τµήµα της ηλιακής ακτινοβολίας.
Επιδρά στις εξωτερικές επιστρώσεις κάνοντας τα χρώµατα
και τα επιχρίσµατα να χάνουν την ανθεκτικότητα τους
και το χρώµα τους. Τα χρώµατα και τα τελικά έγχρωµα επιχρί-
σµατα της Baumit έχουν
την νεώτερη τεχνολογική
εξέλιξη ώστε να έχουν
υψηλή ανθεκτικότητα στο
φως και τις καιρικές συν-
θήκες και περιέχουν ιδιαί-
τερες χρωστικές ανθεκτι-
κές στη UV-ακτινοβολία.
Έτσι εξασφαλίζεται µία
όµορφη και ανθεκτική
πρόσοψη µε µεγάλη διάρ-
κεια ζωής.



7

Εξοικονοµήστε και κερδίστε
Σε κόστος και χώρο.

Κέρδος χώρου

Σε σύγκριση µε την διπλή τοιχοποιία µία µόνη τοιχοποιία µε
ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης εφαρµόζεται µε µεγα-
λύτερη ταχύτητα.

Σε µία νέα οικοδοµή το κέρδος είναι διπλό: πρώτο απ’ όλα στο
κόστος των υλικών και δεύτερο – λόγω της γρήγορης εφαρµο-
γής – στο κόστος εργατικών.

Κόστος κατασκευής

Με την κατασκευή µίας πρόσοψης µε ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
της Baumit µπορούµε να κερδίσουµε επιπρόσθετο εσωτερικό χώρο σε µία νέα
οικοδοµή – για µία επιφάνεια περίπου 200 τετραγωνικών µέτρων µπορούµε να
έχουµε επιπλέον 4 τετραγωνικά. Ο λόγος για αυτό το κέρδος χώρου: µία διπλή
τοιχοποιία απαιτεί περισσότερο χώρο από µία µονή τοιχοποιία.

12 cm Τούβλο
8 cm ∆ιάστηµα
20 cm Τούβλο

25 cm Τούβλο
10 cm Σύστηµα

Παράδειγµα: 250 m² πρόσοψης, 5 cm µόνωσης XPS/EPS
Μονή τοιχοποιία µε σύστηµα ∆ιπλή τοιχοποιία µε εσωτερική µόνωση

Κόστος δοµικών υλικών/m² 10,00 € 20,00 €
Κόστος µονωτικού υλικού/m² 18,00 € 6,50 €
Κόστος εργατικών για σύστηµα/m² 20,00 €
Επίχρισµα και βαφή: Κόστος εργατικών/m² 9,50 €
Επίχρισµα και βαφή: Κόστος υλικών/m² 9,00 €
Τοίχος: Κόστος εργασίας/m² 4,00 € 8,00 €
Συνολικό κόστος υλικών 7.000,00 € 9.000,00 €
Συνολικό κόστος εργασίας 6.000,00 € 4.250,00 €
Συνολικό κόστος 13.000,00 € 13.250,00 €
Συγκριτικό κόστος/m² 52,00 € 53,00 €
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Θερµική ανακαίνιση
Πάντα αποδίδει.

Εξοικονόµηση κόστους ενέργειας

Αν αποφασίσετε να ανακαινίσετε την πρόσοψη του σπιτιού
σας, υπάρχουν δύο επιλογές: από τη µία η απλή οπτική αισθη-
τική ανακαίνιση, και από την άλλη η πλήρης θερµική ανακαίνι-
ση που περιλαµβάνει και την αισθητική.
Η θερµική ανακαίνιση στην ουσία επιδοτεί την κατασκευή της:
το σπίτι είναι άψογα µονωµένο και εσείς εξοικονοµείτε χρήµα-
τα σε µακροχρόνια βάση.
Σαν παράδειγµα παίρνουµε µία µονοκατοικία µε τέσσερις
κατοίκους: µε καθαρή επιφάνεια 132,19 τετραγωνικά µέτρα σε
2 ορόφους. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται µε σκιάστρα
υψηλής ανακλαστικότητας που κινούνται όταν η θερµοκρασία
φτάσει τους 22°C. Τα κλιµατολογικά στοιχεία αντιστοιχούν σε
µεσογειακή περιοχή.

25000 kWh

20000 kWh

15000 kWh

10000 kWh

5000 kWh

0 kWh

€ 1.200,00

€ 1.000,00

€ 800,00

€ 600,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 0,00

Τυπικές συνθήκες:

Σύγκριση
1. διπλή τοιχοποιία µε σύστη-

µα ΕPS 8 cm
στην εξωτερική µεριά

2. διπλή τοιχοποιία µε
8 cm ενδιάµεσο κενό αέρα

Κόστη:
Θέρµανση το χειµώνα µε
πετρέλαιο (0.50 €/lit.) Ψύξη
το καλοκαίρι µε ηλ. Ρεύµα
(0.14 €/kWh) Κόστος
εργασίας και υλικών για
το σύστηµα 38 €/m²

1) περιλαµβάνει µόνωση σκεπής 8 cm XPS, µόνωση δαπέδου 6 cm XPS χωρίς θερµοµόνωση µε θερµοµόνωση

11,50 m

7,
50

m

7,
80

m

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι
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Θερµική ανακαίνιση
Πάντα αποδίδει.

Εξοικονόµηση κόστους ενέργειας

H προώθηση

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν λάβει µέτρα για την
προώθηση της θερµικής
ανακαίνισης. Στην Ισπανία τον Μάιο
του 2008 αποφασίστηκε η µείωση
του ΦΠΑ για την περίπτωση της
εφαρµογής θερµικής ανακαίνισης
σε σπίτια. Η µείωση του φόρου
µπορούσε να φτάσει και ως το 25%
της αξίας του καινούριου σπιτιού.

χωρίς εξοικονόµηση

ενέργειας θέρµανσης µε εξοικονόµηση

ενέργειας θέρµανσης

Οπτική ανακαίνιση Θερµική ανακαίνιση

Κόστος εφαρµογής €4.250,– €10.500,–

Επιπλέον κόστη Μόνωση
€1.000,–ταράτσας και υπογείου

Συνολικό κόστος ανακαίνισης €4.250,– €11.500,–

Εξοικονόµηση κόστους / χρόνο €872,–

Θερµική ανακαίνιση Χωρίς επιδότηση 20% επιδότηση 40% επιδότηση

Αποπληρωµή1) 8 χρόνια 6 χρόνια 5 χρόνια

Εξοικονόµηση2) σε 25 χρόνια €15.500,– €17.800,– €18.800,–

1) Αύξηση κόστους 3 % ανά χρόνο
2) Υπολογισµός à 25 χρόνια µείον το χρόνο αποπληρωµής, επί το κέρδος εξοικονόµησης/χρόνο



Επιτυχηµένη µόνωση
Με σύστηµα.

Wärmedämmverbundsystem EPS

Tα πλεονεκτήµατα µε µια µατιά:

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης της Baumit είναι ένα
σύγχρονο και δοκιµασµένο σύστηµα κατάλληλα για όλα τα είδη
υποστρώµατος και τοιχοποιίας.

Η θερµοµονωτική πλάκα διογκωµένης πολυστερίνης (EPS)
καλύπτεται µε µία στρώση που αποτελείται από µία κονία εξο-
µάλυνσης ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα. Αυτή αποτελεί τη στρώ-
ση εξοµάλυνσης και ενίσχυσης. Απάνω σε αύτη την στρώση,
εφαρµόζεται ένα τελικό διακοσµητικό επίχρισµα λεπτής στρώ-
σης µε ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και υδρατµοδια-
περατό.

UniversalGrund

NanoporPutz

Επίστρωση *
µε KlebeSpachtel και
TextilglasGitter

πλάκα EPS-F

Οδηγός βάσης µε
νεροσταλάκτη

Τοιχοποιία

Baumit KlebeAnker
ή Dübel αν είναι
απαραίτητο

* Οπλισµένη στρώση

� Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης µαζί
� Η θερµοµόνωση εφαρµόζεται εξωτερικά

και δεν χάνεται εσωτερικός χώρος
� Εξάλειψη θερµογεφυρών
� Μοναδική διαµόρφωση µε πολλές επιλογές
� Σύστηµα µε “Ευρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποιήση”

(ETAG 004) και σήµανση CE
� Κατάλληλα διαµορφωµένη θερµοµόνωση – πάχος

ανάλογα µε την απαίτηση
� Οικονοµικό σύστηµα µε µεγάλη ανθεκτικότητα
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Αισθητική διαµόρφωση
Σύµφωνα µε την επιθυµία σας

Τέλεια εµφάνιση: Τελικά επιχρίσµατα Baumit

Μοναδικές αποχρώσεις – colours of more emotion

Τα τελικά επιχρίσµατα της Baumit διαµορφώνουν το εξωτερικό
περίβληµα του σπιτιού και παρέχουν προστασία στην πρόσο-
ψη για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερα συνιστούµε τα
Baumit NanoporPutz και NanoporFarbe. Χάρη στην σύγχρονη
νανοτεχνολογία η ρύπανση δεν επικάθεται στο επίχρισµα – η
πρόσοψη αυτόκαθαρίζεται µε την δύναµη της φύσης και µένει
καθαρή και άψογη για πολύ καιρό.

� Baumit NanoporPutz
� Baumit GranoporPutz
� Baumit SilikonPutz
� Baumit ArtLinePutz
� Baumit MosaikPutz

Τα χρώµατα κάνουν τάσεις. Γι΄ αυτό το λόγο η Baumit µε τα
“colours of more emotion“ παρουσιάζει 200 χρωµατικές απο-
χρώσεις σε ένα ιδιαίτερο χρωµατολόγιο για την πρόσοψη. Οι
αποχρώσεις colours of more emotion είναι διαθέσιµες για τις
τελικά επιχρίσµατα και για τα χρώµατα. Οι διαµορφώσεις µπο-
ρούν να επιλεχθούν ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή εµφάνιση
της πρόσοψης και οι τέλειοι χρωµατικοί συνδυασµοί.

Τα χρώµατα Baumit colours of more emotion έχουν προκύψει
µε µεγάλη σηµασία στη λεπτοµέρεια και λαµβάνοντας υπόψη
τις συναισθηµατικές απαιτήσεις, ενώ έχει ληφθεί υπόψη η
εµπειρία πολλών ετών στην παραγωγή χρωµάτων. Έτσι δηµι-
ουργούνται µεγάλες χρωµατικές δυνατότητες δηµιουργίας. Το
καλύτερο συµπλήρωµα για τα χρώµατα colours of more emoti-
on: Τα Baumit ArtLinePutz και Baumit ArtLineFarbe.
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