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Baumit MultiWhite  
  

Výrobek Minerální, přírodně bílá renovační a stěrková hmota určená pro kontakní 

zateplovací systémy i pro minerální omítkové skladby. Také jako kontaktní 

můstek nebo stěrková hmota pro stěny, stropy a podhledy z betonu, jako 

vrchní omítka se zatřeným povrchem. Pro ruční i strojové zpracování. Obzváště 

vhodná pro obnovy fasád. 

Složení Písky, bílý cement, vlákna a přísady. 

Vlastnosti 

 

Přírodně bílá stěrková hmota, velmi snadno zpracovatelná, obsahující přísady 

pro zvýšení přídržnosti a pružnosti hmoty. Povrch lze strukturovat hladítkem, 

musí být opatřen uzavíracím nátěrem. Po vytvrdnutí dostatečně odolná pově-

trnostním vlivům, paropropustná, se sníženou nasákavostí.  

Použití Vhodná především pro vytváření výztužné stěrkové vrstvy na minerálních pod-

kladech, zejména k sanaci ploch poškozených trhlinkami. 

Stěrková hmota pro exteriér a interiér. 

Vhodná jako kontaktní můstek pro minerální omítky a jako stěrková hmota na 

minerální anebo organické omítky.  

Technické 

údaje 

Třída dle ČSN 998-1:                                  GP - CS II                                           

Zrnitost:                                                       max. 1 mm  

Pevnost v tlaku (28 dní):                            cca 4 - 5 N/mm2 

Objemová hmotnost v suchém stavu:       cca 1400 kg/m3 

Faktor difuzního odporu:                            cca 25 

Součinitel tepelné vodivosti λ:                   cca 0,8 W/mK 

Potřeba vody:                                              6 l/pytel 

Spotřeba:                                                    cca 4,0 kg/m2/3 mm vrstvy 

Tloušťka vrstvy:                                           3 – 5 mm 

 

Bezpečnostní  

značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

Skladování V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném originálním balení 12 měsíců. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu kvality ISO 

9001: 2000. 

Způsob dodávky 25 kg pytel, 54 pytlů/pal.= 1350 kg 

Podklad Musí vyhovovat platným normám, být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, 

bez výkvětů, mastnoty anebo oddělujících se částic. Nesmí být vodoodpudivý.  

Odstranit staré klihové nebo latexové nátěry anebo filmotvorné separační 

vrstvy. Trhliny upravit do tvaru klínu. 

Plochy biologicky napadené ošetřit sanačním nátěrem Baumit FungoFluid. 
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Silně savé podklady v předstihu upravit penetračním hloubkovým nátěrem 

Baumit MultiPrimer.   

Zpracování Míchání: 

Obsah pytle zamíchat vhodným pomaluběžným míchadlem s čistou vodou do 

hmoty bez žmolků nebo zamíchat v kontinuální míchačce. Při větším rozsahu 

se doporučuje zpracovávat vhodným omítacím strojem. Na podklad natáh-

nout vhodným nerezovým hladítkem, při zpracování jako stěrka s/bez vložené 

sklotextilní síťoviny se nanáší v tloušťce vrstvy cca 3 – 5 mm a ještě 

v čerstvém stavu se lehce zahladí. Při použití jako kontaktní můstek povrch 

vodorovně zdrsnit, např. koštětem. Při nanášení dalších vrstev musí být dodr-

žena technologická přestávka min. 1mm/1 den. Pomocí Baumit MultiWhite 

lze na vhodných podkladech (např. betonové stropy, stěny) po zatočení vhod-

ným, např. filcovým hladítkem, vytvořit strukturovaný povrch. V případě použití 

jako svrchní omítková vrstva v exteriéru musí být Baumit MultiWhite opatřen 

dvojnásobným nátěrem fasádní barvou. 

 

Upozornění a  

všeobecné pokyny 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod 

+5 °C a překročit +30 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném 

větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Při případném brou-

šení armovací stěrky je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození výztužné 

síťoviny. Klade-li se dvojitá výztuž, je nutné nanášet druhou vrstvu armovací 

stěrky s časovým odstupem min. 24 hodin. Nepřimíchávat žádné jiné materiá-

ly. Zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1 – 2 h po při-

dání záměsové vody. Před nanesením konečné povrchové úpravy musí být 

dodržena technologická přestávka min. 7 dní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
 


