
FinoFill 
Beltéri gipszes kézi glettvakolat  
1-30 mm

Rendkívüli tapadási tulajdonsággal rendelkezik, speciális összetétele 
és szemcseszerkezete révén optimális választás durva alapvakolatok 
glettelésére, monolit beton födémek esetén a zsalutáblák illesztési 
hézagainak kitöltésére, valamint a teljes felület simítására, pórusbe-
ton és más hasonlóan sík falazóelemek vékonyvakolására (4 mm-
től). Rugalmas felhordási vastagsága lehetővé teszi felújítási munkák 
során felmerülő vakolat hibák javítását is. Felhordás után 30-40 perc-
cel (mikor a felület már kezd szilárdulni) egy nedves szivaccsal feldör-
zsöljük, majd egy glettvassal elhúzzuk, így akár egy rétegben festésre 
kész felületet kaphatunk.

 Nem zsugorodik
 Anyagában glettelhető
 Finom szemcseszerkezet
 Egyszerűen bedolgozható
 Gazdaságos anyagfelhasználás

Anyagszükséglet: 0,8 kg/m2/mm
Javasolt felhordási vastagság: 1-30 mm
Bedolgozhatósági idő: 60 perc
Kiszerelés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

FinoGrande  
Beltéri gipszes glettanyag  
2-10 mm

Jó minőségű, gipszbázisú beltéri glettanyag. Felhasználható mész- 
cement, cement és gipszes vakolatokon, betonfelületeken. Vakolato-
kon és beton felületen 1 vagy 2 rétegben javasolt felhúzni. Első réteg-
ben felhordva kiválóan kitölti az alapfelület egyenetlenségeit, a máso-
dik réteg 80-90 perc elteltével felhordható, így tökéletesen sima 
felület érhető el. Második rétegben a Baumit FinoBello termék is  
ráhúzható. Kiváló alapfelület festés és tapétázás alá.

 Kedvező árszint
 Könnyen csiszolható
 Optimális szemcseszerkezet
 Friss a frissre felhasználható

Anyagszükséglet: 0,9 kg/m2/mm
Javasolt felhordási vastagság: 2-10 mm
Bedolgozhatósági idő: 60 perc
Kiszerelés: 20 kg-os zsák

FinoBello 
Beltéri fehér univerzális kézi gipszes glettanyag 
0-10 mm

Univerzális felhasználási lehetőségei miatt optimális választás 
mész-cement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, 
gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő 
szalaggal) és teljes felületére, gipszblokk falazóelemek fugázására 
és felületképzésére, alumínium élvédők rögzítésére, gipsz stukkók 
és rozetták felragasztására (mechanikus rögzítés mellett), új és 
régi vakolatok kisebb hibáinak és repedéseinek javítására. Kiváló 
alapfelület festés és tapétázás alá.

 Nem gyűrődik
 Jól csiszolható
 Könnyen bedolgozható
 Környezetbarát anyagösszetétel
 Univerzális felhasználási lehetőség 0-10 mm

Anyagszükséglet: 0,8 kg/m2/mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-10 mm
Bedolgozhatósági idő: 90 perc
Kiszerelés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

Gyorsan, egyszerűen és 
mégis teljesen sima felület?

FinoGrosso 
Beltéri gipszes vékonyvakolat  
3-30 mm

Optimális szemcseszerkezete lévén nagyon jól lehet használni gipszes 
vékonyvakolatként beton, pórusbeton felületeken, illetve durva 
alapvakolaton elsőrétegű simító anyagként. Pórusbeton falazóelem-
re vékonyágyas falazó habarcs (PlanoFix) használata esetén minimum 
4 mm-es rétegvastagságtól alkalmazható, betonfelületeken és durva 
alapvakolatokon glettanyagként 3 mm-es minimális rétegvastagság-
tól használható, erősen nedvszívó alapfelületeknél Baumit Divina 
Primer nedvszíváskiegyenlítő használata szükséges. Az anyag kü-
lönleges összetételének köszönhetően anyagában glettelhető, fel-
hordás után kb. 30-40 perccel, mikor már érintésre kemény, bő víz-
zel fugázó szivaccsal feldörzsöljük majd a felület mattulása után 
simító pengével elhúzzuk, így akár festésre kész felület is elérhető!

 Hosszú nyitott idő
 Anyagában glettelhető
 Gazdaságos anyagfelhasználás
 Kézzel és géppel is bedolgozható

 
Anyagszükséglet: 5 kg/m2/4 mm
Javasolt felhordási vastagság: 3-30 mm
Bedolgozhatósági idő: 100 perc
Kiszerelés: 20 kg-os zsák

A glettelés munkaigényes folyamat
Magyarországon – sok más országgal ellentétben – szinte minden esetben elvárás a falfelületek tökéletes 
simasága, melyet a festés előtt felhordott gletteléssel biztosíthatunk. Nagy felületek esetében azonban ez 
a munkafolyamat idő- és költségigényes.

Baumit FinoFinish
A Baumit FinoFinish egy felhasználásra kész, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra. Felhordható 
a hagyományos ásványi alapfelületekre: cement-, mész-cement- és gipszes vakolatokra, gipszkarton 
szerkezetek teljes felületére és betonfelületekre – falra és mennyezetre egyaránt. Kimondottan 
gépi feldolgozásra lett kifejlesztve, így használatával nem csak időt, hanem jelentős költségeket is 
megtakaríthatunk úgy, hogy a kész felület minőségét illetően nem kényszerülünk kompromisszumokra.

 Teljesen sima felület
 Könnyen feldolgozható
 Optimális csiszolhatóság
 Fehér színű, matt felületű
 „Airless” gépekkel is felhordható

 
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m2/mm
Kiszerelés:  700 g-os, 9 kg-os  

és 25 kg-os vödör

Baumit
FinoFinish

Airless

Baumit 
Lakóklíma

Glettanyagok Vékonyvakolatok



Klímaglett
Baumit KlimaGlätte
Kézi és gépi beltéri páraáteresztő glettanyag

Különleges összetételének köszönhetően rendkívüli páraáteresztő 
képességgel rendelkezik, melyet mész, szilikát vagy diszperziós pá-
raáteresztő festékkel kombinálva teljes szellőzést biztosít a falszer-
kezetnek és ezzel különlegesen egészséges mikroklíma kialakulá-
sát teszi lehetővé. A mész alapnak köszönhetően meggátolja a 
penész kialakulását, (antibakteriális és antiallergén!), teljesen sima 
felület alakítható ki mész, mész-cement, cementvakolatokon, 
betonfelületeken és Sanova felújító vakolatokon. Betonfelületeken 
a hibák és a felületi egyenetlenségek kijavítására a Baumit 
GlemaFill nevű terméket javasoljuk.

 Pozitív élettani hatások
 Géppel is felhasználható
 Könnyű kézi bedolgozhatóság
 Kiváló páraáteresztő képesség
 Optimális csiszolási tulajdonság

Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m2/1 mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-4 mm
Bedolgozhatósági idő: 240 perc
Kiszerelés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

Klíma festék
Baumit KlimaFarbe
Beltéri szilikát falfesték

Felhasználásra kész, kimagaslóan jó páraáteresztő képességű, egy 
komponensű beltéri szilikátfesték. A Baumit Klímaglettel együtt, 
rendszerben felhasználva fokozottan egészséges mikroklíma 
kialakítását érhetjük el. Hófehér, szagtalan, kiválóan fed, hengerrel 
könnyen felhordható hagyományos módon kézzel illetve airless 
technikával is. Rendelhető a Baumit Life világos színárnyalataiban 
(7-9 végű színkódok).

 Kiválóan takar
 Magas fehérségi fok
 Környezetbarát, szagtalan
 Gátolja a penészgomba kialakulását
 Kimagaslóan jó páraáteresztő képességű

Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m2 rétegenként
Sűrűség: 1,57 kg/dm3

Száradási idő: kb. 4-6 óra 
Kiszerelés: 25 kg-os vödör

GlemaBrilliant  
Kül- és beltéri, kézi és gépi cementbázisú hófehér
glettanyag

Finom szemcseszerkezete miatt kültérben is tökéletesen sima felület 
érhető el, akár teljesen „nullára” is lehúzható! Feszültségmentes, 
vízfelvételt gátló, alkalitásának köszönhetően megelőzi a penész-
gombák kialakulását. Az ÖNORM B 3346 szerint W4 terhelési 
osztályig nedves helyiségekben is alkalmazható. Kézzel és géppel 
is könnyen és egyszerűen felhasználható, nem igényel semmilyen 
speciális eljárást. A bekevert anyag légmentesen zárt edényben vagy 
rendszerben akár 16 órán keresztül is felhasználható. Alkalmazási 
területek: mész-cement, cementvakolatokon, beton és ásványi 
alapfelületeken. Tökéletes alapfelület festés alá.

 Extra fehér
 Kézzel és géppel is felhordható
 Megelőzi a penészgombák kialakulását
 Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható

Anyagszükséglet: 1,2 kg/m2/mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-3 mm
Bedolgozhatósági idő: 2-3 óra (zárt rendszerben kb.: 16 óra) 
Kiszerelés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

Baumit glettek, 
a mindig sima felületekért 

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Baumit INFO – Műszaki tanácsadás
Tel.: +36 33 512-920
baumit@baumit.hu
www.baumit.com
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Kül- és beltéri cementbázisú betonjavító habarcs
és vastag glett 1-10 mm

Betonszerkezetek illesztéséinek kitöltésére, felületi hibák 
javítására vagy a teljes felület glettelésére is kiváló anyag. Kül- 
és beltéri cementes vakolatok repedéseinek kitöltésére, felületi 
egyenetlenségek simítására is tökéletes megoldást nyújt. Gyors 
kötése révén felgyorsíthatja a munkafolyamatokat, mert a 
hagyományos javító anyagokhoz képest a felület sokkal gyorsabban 
áthúzható vagy festhető. Betonszerkezetek esetén amennyiben 
a felület tiszta, száraz, fagymentes, nem víztaszító, közvetlenül 
simítható alapozó használata nélkül! Kiváló alapfelület festék és 
vékonyvakolat alá.

 Gyorskötésű
 Nem zsugorodik
 Finom szemcseszerkezet max. 0,1 mm
 Résekbe, illesztési hézagokba akár 30-40 mm

 rétegvastagságban is használható

Anyagszükséglet: 1,3 kg/m2/mm
Javasolt felhordási vastagság: 1-10 mm hézagokba 30-40 mm 
Bedolgozhatósági idő: 30 perc
Kiszerelés: 20 kg-os zsák

Baumit
Glettanyagok
Vékonyvakolatok

Baumit 
Lakóklíma

Természetes lakóklíma

Airless

Glettanyagok


