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Моделююча штукатурка 
Бауміт КреативТоп 

 

Baumit CreativTop  

 Матеріал 
 

Моделююча, пастоподібна, декоративна штукатурна суміш для креативного оформлення 
фасаду, посилена силіконом. Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у викори-
станні, екологічно безпечна. 

 Властивості Стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, про-
мислової загазованості і впливу мікроорганізмів, водовідштовхувальна, універсальна в 
застосуванні. 

 Застосування Призначена для креативного оформлення та захисту фасадів, як декоративне покриття в 
системах скріпленої теплоізоляції Baumit open, Star, Pro, на старих, нових мінеральних 
штукатурках та бетонних поверхнях. 

 Технічні дані Коефіцієнт теплопередачі , приблизно 
Об’ємна густина, приблизно: 
Коеф. опору паропроникності µ, приблизно: 
Коефіцієнт водопоглинання, приблизно: 
Sd – коефіцієнт: 

0,7 Вт /(м·К) 
1,8 кг/дм³ 
38-55 
0,25 кг/м²ч

0,5 
(W2) 

0,12 – 0,16 м (при товщині шару 2 мм) 

Кольори:  
Creativ Top Max, Вишукані відтінки кольорів колекції Бауміт Life 
Trend, Vario, Fine, Perl (за виключенням кольорів що закінчуються на 1) 
CreativTop Silk Life 0019 (білий) 
 
Витрати (в залежності від технології нанесення): 

Структура Max Trend Vario Fine Perl Silk 

Розмір зерна, мм: 0-4 0-3 0-1,5 0-1 0-0,5 0-0,2 

Витрати кг/м², при-
близно 

5,0-6,2 4,2-6,2 2,5-5,0 2,9-4,2 1,5-3,5 1,8-3,2 

Більш детальна інформації див. «Технологія нанесення Baumit CreativTop» 

 Зберігання В сухому, прохолодному місці на дерев’яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців. 

 Форма  
 постачання 

Відро 30 кг, 16 відер на піддоні = 480 кг. 

 Основа Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очище-
ною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам 
СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, ракови-
ни, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошкоджені 
мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною сумішшю 
Baumit SanierLosung. Слабкі меловані поверхні попередньо зміцнити (наприклад, Baumit 
Putzfestiger, витримати технологічну перерву 12 годин).  

 Придатна для  
 нанесення на 

 Армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляцій Бауміт 
 Затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки 
 Бетон 
 Старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються 

(після попередніх випробувань)  
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Не придатна для нанесення на: 
 мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять під-

вищену кількість вологи 
 полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дере-

во, метал  

 Спосіб  
 застосування 

Обов'язкове грунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer, перед нанесенням де-
коративної штукатурки! 
Після нанесення грунтувальної суміші Baumit PremiumPrimer / UniPrimer витримати тех-
нологічну перерву 24 години та приступити до нанесення декоративної штукатурки Baumit 
CreativTop.  
CreativTop Max / CreativTop Trend / CreativTop Vario / CreativTop Fine/ CreativTop Perl: 
Після висихання грунтувальної суміші Baumit UniPrimer за допомогою шпателя з нержаві-
ючої сталі рівномірно нанести декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop. Товщина 
шару залежить від застосовуваної техніки нанесення. Для отримання детальної інформа-
ції про різні методи нанесення - див. " Технологія     нанесення Baumit CreativTop». 
При деяких методах обробки, колір може бути розмитий. Це може бути використано як 
варіант методу оздоблення. Якщо цей ефект не потрібний, Baumit CreativTop може бути 
пофарбований фарбами Baumit. Додаткові рекомендації див. «Технологія нанесення 
Baumit CreativTop». 
Не змішувати з фарбами. Роботи в межах однієї захватки виконувати рівномірно і без 
перерви. 
CreativTop Silk (Гладка поверхня на ССТІ): 
Перед застосуванням Baumit CreativTop Silk ретельно перемішати будівельним міксером. 
За допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню 
декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки біля 1,5 мм. Після висихання 
утворені впадини і нерівності відшліфувати шліфувальним папером P100 та очистити 
поверхню. 
Другий шар Baumit CreativTop Silk нанести завтовшки біля 1 мм. При потребі додати не-
велику кількість води для отримання робочої консистенції. Після висихання поверхню 
відшліфувати та підготувати під фарбування (наприклад Baumit SilikonColor, Baumit 
ArtLine Metallic і т.д.). При необхідності можуть бути нанесенні додаткові шари Baumit 
CreativTop Silk до повного вигладжування. Для отримання «Гладкої бетонної структури» а 
також інших методів нанесення - див. «Технологія нанесення Baumit CreativTop». 

 Вказівки з 
 безпеки 

Під час роботи з матеріалом дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки. Вико-
ристовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг. 

 Загальні  
 вказівки 

Не працювати при температурі нижче + 5°С і вище + 30°С, у разі впливу на поверхню 
прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунен-
ня впливу вказаних чинників. 
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні умови можуть 
значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (пля-
ми). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.  
При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baumit необхідно враховувати 
коефіцієнт відбивання світла HBW (не нижче 25!). 
Технічні характеристики вказані при температурі +20 ° С і відносній вологості повітря 60%. 
При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися. 
Запобіжні заходи: 
Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, клі-
нкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою. Інструмент проми-
вати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна видалити тільки роз-
чинниками або механічно. 

 Гарантія  
 виробника 

Виробник гарантує вищезазначені характеристики декоративної штукатурної суміші Baumit 
CreativTop при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та виробництва всього 
комплексу робіт. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а 
також застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених у даному технічному описі. 

 
Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним 
рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких 
договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної 
перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням. 


