
artykuł firmowy

2 Praktyczna Szkoła Budowania

Baumit CreativTop to gotowy, barwiony 
w masie tynk dekoracyjny przeznaczony 
do tworzenia nietypowych struktur na 
elewacji. Rozwiązanie to stwarza ogromne 
pole do popisu w zakresie kreacji wyjąt-
kowych kompozycji fasad, wykonywa-
nych w wierzchniej warstwie systemów 
ociepleń, a także na starych i nowych 
powierzchniach mineralnych, masach 
szpachlowych czy betonie.

JEDEN MATERIAŁ,  
WIELE MOŻLIWOŚCI
Niezliczone możliwości kształtowania 
materiału, dzięki dostępności różnych 
narzędzi i technik nakładania tynku oraz 
kilku wariantom jego uziarnienia (od 
grubego do bardzo drobnego), pozwala-

ją nadać indywidualny charakter każdej 
inwestycji, zapewniając wyjątkowe wraże-
nia estetyczne. Można go barwić w bogatej 
palecie kolorów i kreatywnie łączyć ze sobą 
w postaci różnych technik, dających inny 
rezultat. Efekt drapania, wałkowania, zacie-
rania, szlamowania, szpachlowania, gru-
bego ziarna lub gładzi – to tylko niektóre 
faktury, jakie można uzyskać przy pomocy 
tego uniwersalnego rozwiązania.

EFEKT CEGŁY,  
BETONU CZY DREWNA
Występując w duecie z powłokami deko-
racyjnymi z linii Baumit DesignLife (Lasur, 
Metallic, Glitter), tynk modelowany Baumit 
CreativTop pozwala uzyskać efekt wizual-
ny wielu znanych materiałów. Bez trudu 
odgrywa rolę m.in. drewna, cegły klinkiero-
wej, betonu architektonicznego, kamienia 
(np. piaskowca), drewna a nawet metalu, 
znakomicie wpisując się w trend odważ-
nego łączenia w obrębie elewacji różnych 
materiałów wykończeniowych, stanowiąc 
dla nich tańszą alternatywę. A wszystko to 
przy wykorzystaniu powszechnie dostęp-
nych i używanych narzędzi, jak również 
zachowaniu spójności oraz ciągłości całego 
systemu ociepleń.

JAKOŚĆ W PAKIECIE
Elewacja spełnia nie tylko funkcję deko-
racyjną, lecz także chroni ściany budynku 
przed działaniem wiatru, opadów czy 
niekorzystnych temperatur, dlatego tak 
ważna jest należyta dbałość o jej wyko-
nanie i jakość zastosowanych materiałów. 
Bez względu na to, w jakiej roli Baumit 
CreativTop występuję w projekcie, zawsze 
prezentuje oryginalny i stylowy design – 
odporny na warunki atmosferyczne, zabru-
dzenia, jak również groźne ataki mikroor-
ganizmów. Dzięki temu elewacje zachowa 
swoje właściwość użytkowe i reprezenta-
cyjne przez lata.
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Jeszcze nie tak dawno właściwie jedynym środkiem wyrazu przy wykań-
czaniu elewacji tynkiem był jego kolor. Dziś możliwości w zakresie dekoro-
wania fasad są znacznie większe. Dzięki stale rozwijanej technologii, ściany 
zewnętrze mogą indywidualnie oddziaływać na nasze zmysły nie tylko bar-
wami, lecz także strukturami powierzchni, pobudzając wyobraźnię i uwal-
niając pokłady pomysłowości. Przedstawiamy tynk modelowany Baumit 
CreativTop.


