Baumit

StarTrack X1
Economsiţi timp și efort!
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Rapiditate în fixare
Ușor de utilizat
Siguranţă la utilizare

Healthy Living - protecţie și confort

Baumit. Idei cu viitor.

Sistemul Baumit Open

Sistemul Baumit Star

Sistemul Baumit Pro EPS

Special pentru clădiri noi din beton

Baumit StarTrack X1
Cel mai inovativ produs
Baumit StarTrack X1 este liderul economiei de
energie în construcţii. În cooperare cu Hilti,
Baumit este un promotor al instrumentelor
inovative și inteligente de lucru din domeniul
materialelor de construcţii.

Rapiditate în fixare
Ușor de utilizat
Siguranţă la utilizare
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Pentru beton: Baumit StarTrack X1
Beton

Baumit StarTrack X1
Baumit StarContact
Baumit openTherm
Baumit StartTex încorporat
în StarContact
Baumit PremiumPrimer
Baumit StarTop

Baumit StarTrack X1 este testat și verificat
Baumit StarTrack X1 are o serie de avantaje la
utilizare cum ar fi: viteza mărită de lucru,
rapiditate în execuţie și economie de energie la
utilizare. Prin tehnologia inovatoare utilizată în
cooperare cu Hilti, dibluirea de până acum,
care era consumatoare de timp și epuizantă,
este istorie.
Parte componentă a sistemului de
termoizolaţie Baumit open, Baumit Star și
Baumit Pro. Baumit StarTrack X1 este
completarea perfectă la construcţiile noi din
beton și elemente din beton prefabricat.

Rapid

Produs inovator
Ușor, sigur, rapid

Dibluirea este istorie!
Fixaţi Baumit StartTrack X1 rapid și eficient în 6 pași.
1

Introduceţi banda cu cuie X-X1 32 MX în
magazia cu cuie a pistolului de fixare
DX 5 MX/DX 460 MX .

4

Când utilizaţi banda de cartuș pentru prima
dată, numărul 1 trebuie să fie lizibil.

2

Fixarea încărcătorului cu cuie.

5

Atașarea ancorei Baumit StarTrack X1 în
vârful pistolului.

3

Introduceţi banda cu capse 6.8/11 M10. În
funcţie de tipul betonului se folosesc benzi
roșii (beton prefabricat) sau benzi galbene
(beton turnat).
6

Așezaţi perpendicular pistolul pe perete,
presaţi și apăsaţi pe trăgaci.
Baumit StarTrack X1 este fixat.
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Baumit StarTrack X1 - un singur tip pentru toate grosimile de polistiren

Poveste de succes

Baumit StarTrack a fost lansat în 2005 ca o alternativă la dibluirea convenţională a plăcilor
termoizolante pe faţadă. De atunci, a avut o poveste de succes la nivel european stabilit
care este de neegalat. Acum există „specialiști” pentru fiecare tip de suport, Baumit
StarTrack X1 este cel mai tânăr membru al familiei.

2005
Baumit StarTrack Red - original
pentru fixare mecanică pe
tencuiala veche existentă

2006
Baumit StarTrack Blue - Beton
pentru suporturi netencuite, special
conceput pentru beton; precursor al
modelului X1

2010
Baumit StarTrack Duplex
destinate dibluirii sistemelor
termoizolante existente

NOU
2012
Baumit StarTrack Orange
destinat în special blocurilor cu goluri
(blocheţi de beton) si suprafeţelor critice

2020
Baumit StarTrack X1 NOU!
în special pentru clădirile noi din beton

Baumit. Idei cu viitor.

Tehnologie
Inovativă
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Baumit StarTrack X1

Avantajele utilizării
Baumit urmărește și dezvoltă întotdeauna noi produse,
care fac viaţa mai ușoară pe șantier ducând la timpi mai
scurţi de execuţie precum și economisirea de timp și
bani. Baumit StarTrack X1 îndeplinește acest obiectiv
pe care ni l-am propus.
De 5 ori mai rapid
Mai întâi există economii de timp! Datorită
fixării ușoare și economiei de energie,
fixarea este de până la 5 ori mai rapidă
decât dibluirea convenţională. În acest fel
economisiţi timp, siguranţă în fixare și
beneficiaţi de utilizarea tehnologiilor noi în
domeniul materialelor de construcţii.
Economie de spaţiu
Accesoriile utilizate sunt mai mici și mai
ușor de manevrat. Acest lucru reduce și
costurile pentru depozitare. Accesoriile
utilizate sunt întotdeauna la îndemână.
Fixare cu economie de energie
Fixarea ancorei Baumit StarTrack X1 este
prin utilizarea pistolului cu acţionare cu
pulbere Hilti mult mai ușor și fără efort
faţă de aplicarea clasică.
Fixarea - o singură apăsare de buton și aţi
terminat, ancora Baumit StarTrack X1 este
deja fixată.

Ambalaje ușor de manevrat
Manevrarea pe schele este, de
asemenea, îmbunătăţită deoarece
este mai ușor de manevrat, este mai
compact decât înainte.
Nu este nevoie de energie electrică
Tehnologia de fixare a diblurilor se face
independent, fără obligativitatea
existenţei curentului electric și a prizei,
o nouă libertate fără cabluri.
Siguranţă și precizie în aplicare
Este mult mai ușor și mult mai precis
să se lucreze cu StarTrack X1.
Fără zgomot la găurire
Un avantaj major pentru aplicare este
fixarea: rapidă fără zgomot.

Baumit și Hilti
Ai încredere în 2 mărci puternice
Baumit și Hilti sunt firme renumite.
Furnizor de produse premium.
Acest lucru creează încredere în
utilizarea produsului.
Asistenţă tehnică în toată ţara
Baumit și Hilti oferă asistenţă
direct pe șantier, pe toată
durata lucrărilor.

Economie de energie
Valoarea U (coeficient de transfer termic)
se îmbunătăţește cu 10% atunci când
utilizaţi Baumit StarTrack X1.
Comparativ cu diblurile clasice, acestea
nu creează punţi termice pe faţadă.
Tehnologie dovedită în timp
Baumit StarTrack există de 15 ani,
cunoscut și dovedit în toată Europa, ceea
ce dă încredere în utilizarea acestei
tehnologii.

Baumit. Idei cu viitor.
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Exploraţi lumea
Healthy Living

TE

Baum

it

He

th

O
TERM

Sănătatea noastră se bazează pe trei piloni deja cunoscuţi:
nutriţie, exerciţiu fizic şi stil de viaţă sănătos. Cu fiecare dintre
aceşti piloni ne îmbunătăţim sănătatea. Stilul nostru de viaţă
este direct legat de spaţiul nostru de locuit. Acesta poate fi
proiectat optim printr-un design corect al clădirii şi prin
utilizarea materialelor de construcţie potrivite.

„Vrem ca oamenii să
trăiască în condiţii
sănătoase, în case
frumoase şi eficiente
din punct de vedere
energetic.”

Ne petrecem cea mai mare parte a vieţii
noastre în spaţii interioare. Factorii care
contribuie la bunăstarea noastră fizică sunt
temperatura confortabilă în cameră,
umiditatea aerului din interior, calitatea aerului
etc. De aceea „spaţiile de locuit” sunt atât de
importante pentru sănătatea noastră.
Clădiri sănătoase
Acum devine clar de ce avem nevoie de
materiale de calitate, sănătoase, pentru că
locuim alături de ele. Acest lucru se datorează
faptului că 90% din timpul nostru este petrecut
în interior. Calea de a realiza acest obiectiv
este simplă: numai dacă construiţi sănătos

puteţi trăi într-un mediu sănătos, punând
astfel bazele pentru o viaţă sănătoasă.
Climat interior sănătos
O casă termoizolată și pereţii care reglează
climatul interior vă permit să vă simţiţi
confortabil, astfel încât să puteţi trăi o viaţă
relaxată şi sănătoasă într-un mediu curat şi
frumos.
O viaţă sănătoasă
În special în momente de activitate intensă şi
provocări profesionale, spaţiul nostru de locuit
devine un loc pentru relaxare şi recuperare locul unde ne încărcăm cu energie.

Baumit România
B-dul Iuliu Maniu 600A, sector 6, 061129, București│ Tel.: 0501 888-0 │ Fax: 0501 888 1266 │ office@baumit.ro│ www.baumit.ro
Fabrici și birouri Baumit
Fabrica Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuş
Str. Octavian Goga nr. 5,
jud. Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

Fabrica Şag
Str. XI nr. 64, com. Şag,
jud. Timiş
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Depozit Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00
E-mail: comenzi@baumit.ro

Birou Cluj-Napoca
Str. Observatorului nr. 90,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Birou Iaşi
Stradela Grădinari 17C,
Piaţa Tătăraşi Sud,
Iaşi, Jud. Iaşi

