PODMÍNKY PRO DODÁVKY PASTOVITÝCH HMOT

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV
Vzorník Baumit Life
Fasádní barvy
Pastovité omítky

koncová čísla 4 až 9
bez příplatku
bez příplatku

koncové číslo 3
48 Kč/l
4 Kč/kg

koncové číslo 2
96 Kč/l*
7 Kč/kg

koncové číslo 1
192 Kč/l
28 Kč/kg

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.
Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop.
MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Texture Life jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku podle vybrané řady. Za ostatní odstíny mozaikových omítek řady Essential
line, tj. jiný poměr mísení kameniva, je účtován příplatek 18 Kč/kg bez DPH.

SPOTŘEBA
Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m2 jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např.
nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to
obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK
Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným produktem.
K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šarže (11místný kód) uvedené na balení. Protože
u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítek nelze vždy zaručit naprosto shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný
mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH
Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baumit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baumit Life pro
zateplovací systémy od sledování koeficientu světelné odrazivosti (HBW) k používání součinitele celkové sluneční odrazivosti (TSR).
1) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR ≥ 25 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.
2) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR < 25 je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact a Baumit
openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku na straně 10 až 11 jsou tyto odstíny označeny *.
Vhodnost jiných barevných odstínů, u nichž není známa hodnota TSR, se nadále posuzuje podle jejich koeficientu světelné odrazivosti (HBW). Za vhodné pro použití
na zateplovacích systémech se v takovém případě považují omítky a barvy s koeficientem HBW větším než 25. Použití povrchových úprav s hodnotou HBW nižší než 25
doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY
Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u některých omítek Baumit MosaikTop, Baumit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítek s rýhovanou strukturou
doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baumit Life. Pro takto barvené základní nátěry se účtuje příplatek 6,00 Kč/kg
bez DPH.
K vybraným základním nátěrům Baumit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍSŇOVÁ ÚPRAVA)
Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní
protiplísňovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.)
doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu za příplatek 3 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 8,00 Kč/l bez DPH u fasádních barev. Na zvláštní
přání lze dodat omítky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop bez obsahu biocidů. Dodací termín a lhůta po dohodě. Na objednávku
je nutné výslovně uvést „Bez biocidů“.

BAREVNÁ VĚRNOST
Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové
barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných
podmínek vnímán rozdílně. Doporučujeme výrobu vzorku, viz str. 139.

SLEVY
Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.
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