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BAUTER to marka, która powstała z inicjatywy grupy Polskich inżynierów.
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów cienkowarstwowej
termoizolacji do zastosowań w budownictwie, przemyśle, chłodnictwie, ciepłownictwie,
rolnictwie oraz transporcie.
Tworzymy rozwiązania przyszłości. Jesteśmy rewolucja w dziedzinie termoizolacji.

ZASADA DZIAŁANIA TERMOIZOLACJI SYSTEMU BAUTER

Mikrosfery

PRODUKTY TERMOIZOLACJI SYSTEMU BAUTER
ORAZ ZASADY ICH DZIAŁANIA

InnoWart

grubość warstwy powłoki
0,5mm - 1mm

BAUTER OUTSIDE
Rodzaj: powłoka
Zastosowanie: na zewnątrz
Przeznaczenie: beton, tynk, beton komórkowy, płyta warstwowa, cegła
fasady budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

grubość warstwy powłoki
0,5mm - 1mm

InnoWart
71oC

!

!

BAUTER ROOF
Rodzaj: powłoka
Zastosowanie: dach / na zewnątrz
Przeznaczenie: blacha, papa, dachówka, gont, beton, blachodachówka, membrana
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PRODUKTY TERMOIZOLACJI SYSTEMU BAUTER
ORAZ ZASADY ICH DZIAŁANIA

28oC

temp. powierzchni dachu
bez użycia BAUTER ROOF

31oC
o

temp. powierzchni dachu
z użyciem BAUTER ROOF

BAUTER INVISIBLE INSIDE
Rodzaj: powłoka
Zastosowanie: do wnętrz
Przeznaczenie: zabytki, cegła, kamień, klinkier, beton architektoniczny

BAUTER INVISIBLE to jedyna na świecie, ekologiczna powłoka termoizolacyjna o właściwościach termorefleksyjnych przeznaczona
do izolacji obiektów zabytkowych i powierzchni, gdzie musisz zachować pierwotny wygląd. Tworzy bardzo elastyczna powłokę, która koryguje
mikropęknięcia na powierzchni ściany i sufitu.
BAUTER INVISIBLE tworzy powłoki zdolne do oddychania i odbijania ciepła od ścian.
BAUTER posiada unikalne właściwości takie jak:
– wysoką zdolność odbijania (refleksyjności) ciepła (podczerwieni) od 88 do 95%,
– wysoką elastyczność (300%), – konserwacja i zabezpieczenie tynku przed degradacją
– poprzez właściwości paroprzepuszczalne osuszy ścianę
– posiadają pozytywne badania CE wykonane w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
Dzięki wysokim naprężeniom powierzchniowym zapomnij o brudzie, pleśni i grzybie na powierzchni wykonywanej inwestycji.

INVISIBLE INSIDE posiada pozytywne badania CE wykonane w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
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BAUTER INVISIBLE OUTSIDE
Rodzaj: powłoka
Zastosowanie: na zewnątrz
Przeznaczenie: zabytki, cegła, kamień, klinkier, beton architektoniczny
BAUTER INVISIBLE OUTSIDE to jedyna na świecie, ekologiczna powłoka
termoizolacyjna o właściwościach termorefleksyjnych przeznaczona do izolacji obiektów zabytkowych i powierzchni, gdzie musisz zachować
pierwotny wygląd. Powłoka jest nietoksyczna i przetestowana pod kątem zgodności norm. Co to oznacza? Że możesz ją stosować do ochrony
budynków w każdym państwie, niezależnie od tego, czy pracujesz w Polsce, czy w Dubaju.
Produkt tworzy doskonałą, bezszwową powłokę hydroizolacyjną, która uszczelnia i wodoszczelna każdy obszar, a także ogranicza
kondensację i rozwój pleśni.
BAUTER INVISIBLE to jedyna na świecie, ekologiczna powłoka termoizolacyjna o właściwościach termorefleksyjnych przeznaczona do izolacji
obiektów zabytkowych i powierzchni, gdzie musisz zachować pierwotny wygląd.
Tworzy bardzo elastyczna powłokę, która koryguje mikropęknięcia na powierzchni ściany i sufitu. BAUTER INVISIBLE tworzy powłoki zdolne do
oddychania i odbijania ciepła od ścian.
BAUTER posiada unikalne właściwości takie jak:
– wysoką zdolność odbijania (refleksyjności) ciepła (podczerwieni) od 88 do 95%,
– wysoką elastyczność (300%), – konserwacja i zabezpieczenie tynku przed degradacją
– poprzez właściwości paroprzepuszczalne osuszy ścianę
– posiadają pozytywne badania CE wykonane w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
Dzięki wysokim naprężeniom powierzchniowym zapomnij o brudzie, pleśni i grzybie na powierzchni wykonywanej inwestycji.

INVISIBLE OUTSIDE posiada pozytywne badania CE wykonane w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

BAUTER WOOD
Rodzaj: powłoka
Zastosowanie: do wnętrz / na zewnątrz
Przeznaczenie: drewniane elewacje, deska tarasowa, ściany z bala, sauny, pokład jachtowy, gonty drewniane

grubość warstwy powłoki
0,5mm - 1mm

PRODUKTY TERMOIZOLACJI SYSTEMU BAUTER
ORAZ ZASADY ICH DZIAŁANIA
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BAUTER THERMAL MASS
Rodzaj: masa organiczna
Zastosowanie: do wnętrz, na zewnątrz
Przeznaczenie: rurociągi, kontenery morskie, płyty warstwowe, chłodnie, mroźnie, zbiorniki metalowe

System termoizolacji cienkowarstwowej wykorzystuje zaawansowaną nano technologię, aby zapobiec
stratom ciepła i chłodu. Pozwala zaoszczędzić energię i koszty konserwacji w zastosowaniach
przemysłowych. Jest idealnym rozwiązaniem do izolowania rur i zaworów w liniach przemysłowych.
Największą wydajność uzyskujemy poprzez nałożenie powłoki metodą natryskową.

grubość warstwy powłoki
0,5mm - 1mm

BAUTER PRIMING PAINT
Rodzaj: grunt
Zastosowanie: do wnętrz / na zewnątrz
Przeznaczenie: papy i gonty, mury, tynki, stal,
GRUNT NIEKAPIĄCY jest produktem stosowanym do zmniejszenia chłonności podłoża oraz poprawy wysychania farb dekoracyjnych.
Dzięki odpowiednim właściwościom reologicznym uzyskuje się poprawę aplikacji i obniżenie strat spływającego po ścianach gruntu.
GRUNT NIEKAPIĄCY jest przeznaczony do gruntowania podłoży chłonnych min. gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt kartonowo-gipsowych.
Po wyschnięciu uzyskuje się zwiększoną przyczepność i wzmocnienie powierzchni przed dekoracyjnym malowaniem.

PRODUKTY TERMOIZOLACJI SYSTEMU BAUTER
ORAZ ZASADY ICH DZIAŁANIA
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BAUTER FOAM
Rodzaj produktu: powłoka termoizolacyjna
Zastosowanie : do wnętrz
Przeznaczenie: piana poliuretanowa

Powłoka paroizolacyjna, do zabezpieczania powierzchni pian poliuretanowych przez negatywnym działaniem promieniowania UV,
nasiąkania wilgocią oraz ochrania przed gryzoniami. Znacznie przedłuża żywotność piany poliuretanowej,
poprawia jej parametry termoizolacyjne..

BAUTER FLOOR
Rodzaj produktu: powłoka termoizolacyjna
Tekstura : matowa, kolor dowolny
Zastosowanie : izolacja pomieszczeń od wewnątrz podłogi
Przeznaczenie: beton, tynk, płyta GK, płyta OSB, cegła
Walory: przyjazna środowisku, hipoalergiczna

grubość warstwy powłoki
0,5mm - 1mm

InnoWart

Straty cieplne

Wentylacja do 15%

Wentylacja do 15%

Dach do 20%

Ściany do 40%

Okna do 15%

Okna do 15%

Piwnica do 10%

Straty cieplne w domu mieszkalnym przed dociepleniem

Straty cieplne w domu mieszkalnym po zastosowaniu
termoizolacji systemem BAUTER

Podane wartości są poglądowe , w rzeczywistości straty ciepła mogą przyjmować niższe lub wyższe wartości od podanych.

InnoWart
Współczynnik przenikania ciepła

Vs

Tradycyjne ocieplenie
U=0,20 W/m2K

System BAUTER
U=0,06 W/m2K

ZASADY REALIZACJI PRAC DLA INWESTORA

InnoWart

kontakt z inwestorem (e-mail, telefon itp.)
zebranie informacji na temat prac do wykonania (powierzchnia, zdjęcia, stan materiałów itp.)
wizyta u klienta ( pomiar, omówienie zakresu prac, badanie kamerą termowizyjną - bezpłatne w przypadku podpisania umowy)
przedstawienie kosztorysu i terminu wykonania
podpisanie umowy / przesłanie faktury
realizacja
kontrola zaaplikowanych materiałów w celu zapewnienia gwarancji
ponowne badanie kamerą termowizyjną i porównanie wyniku sprzed realizacji
uśmiech klienta i polecenie dla innych inwestorów :)

Produkt Dedykowany
BAUTER dopasowuje się do potrzeb klienta.
Tego typu rozwiązania są projektowane indywidualnie, po rozeznaniu branży klienta oraz jego potrzeb.
Zamawiając produkt stworzony właśnie dla Ciebie masz pewność że znajdą się w nim parametry takie
jakich dokładnie potrzebujesz.

CECHY PRODUKTÓW SYSTEMU BAUTER

InnoWart
Aleja Krakowska 6
05-090 Janki

tel. +48 666 266 038
+48 888 991 998
email: bauterjanki@gmail.com
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