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9:00 Úvod

9:05  Jak mohou stavební konstrukce 
podporovat naše zdraví?
•	Zateplení v první řadě
•	Výrobky podporující zdravý interiér 
•	Masivní konstrukce pro akumulaci tepla

9:20 Baumit v digitálním světě
•	Vstupte s námi do světa digitálního 

projektování BIM. Náš plugin Baumit Tools 
jsme aktualizovali pro Graphisoft ArchiCAD 
i Autodesk Revit a umožňuje nejen rychlý návrh 
kompletních skladeb konstrukcí v interiéru 
a exteriéru, jejich okamžité tepelnětechnické 
posouzení včetně posouzení kondenzace, ale 
nově i návrh kotvení zateplovacích systémů.

•	Baumit klub pro aktivní projektování!
•	Nová platforma BaumitLife.com s praktickými 

aplikacemi a on-line nástroji pro výběr odstínu 
fasády vás provede světem Barev, Inspirací, 
Trendů a Psychologií barev.

9:40  Nové poznatky v oblasti lepení, kotvení 
a navrhování zateplovacích systémů
•	Co s velkými tloušťkami, měkkými izolanty 

a těžkými obklady? Kdy jen lepit, kdy a čím 
hmoždinkovat? 

•	Kombinované mechanické upevnění 
a injektované kotvení ETICS.

10:20 Když nejen pevnost rozhoduje
•	Beton nebo potěr, potěr nebo beton?
•	Důležitý je správný výběr. Buďte chytří 

a poznejte fakta!

10:40  Jak se změnil stavební trh za posledních 25 let?
•	Připomeňte si s námi důležité mezníky techno-

logického vývoje a pokrokových inovací, kterými 
prošlo pozemní stavitelství a zejména oblast 
fasád v tržním hospodářství posledních 25 let. 

•	Oslavte s námi naše narozeniny! 

10:50 Coffee-break

11:10  Vliv skladby obvodových stěn na 
pohodu vnitřního prostředí a zdravotní 
nezávadnost
•	Cihlu nebo beton? Dřevěný masiv nebo 

skelet? Barvu, stěrku nebo omítku?
•	První výsledky z výzkumného a vývojového 

městečka v rakouském Wopfingu.
•	Pojem „zdravé bydlení“ i produktovou řadu 

Baumit. 

11:50 Hvězdné systémy budoucnosti
•	Tepelněizolační vlastnosti ETICS především. 

Baumit Star s hvězdnými komponenty. 
•	Omítky nové generace.
•	Nanopor omítku a barvu posílila vylepšená 

fotokatalýza – máme pro vás důkazy na 
vlastní oči. 

•	Rok 2020 je za dveřmi – připravte se s námi 
na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU.        

12:30 Dáváme novou šanci zděným budovám
•	Jak obnovit a vrátit krásu zdivu a omítkám, 

poškozeným vlhkostí a solemi? 
•	Sanace zdiva komplexně: od odběrů zdiva 

na stavbě, přes sanační analýzu po sanační 
opatření pomocí systémů Baumit Sanova. 

12:50 Otvorové výplně
•	Otvorové výplně – materiály  
•	Otvorové výplně a život (plísně, vytápění, 

větrání)
•	Otvorové výplně – 25letá cesta (progres)

13:10  Oběd

Váš domov. Vaše stěny. Vaše zdraví.

MísTa a TerMíNy: 

Praha 6. 2. 2018
Národní technická knihovna   
Technická 6 / 2710

České Budějovice 8. 2. 2018
Kulturní dům Vltava 
Františka Ondříčka 1243/46

Brno 13. 2. 2018
Hotel Bobycentrum 
Sportovní 2a

Ostrava 20. 2. 2018
Clarion Congress Hotel  
Zkrácená 2703

Liberec 22. 2. 2018
Babylon hotel 
Nitranská 415/1 

Hradec Králové 27. 2. 2018 
Hotel Tereziánský dvůr 
Jana Koziny 336

Plzeň 1. 3. 2018
Parkhotel Plzeň 
U Borského parku 2791/31

Praha 6. 3. 2018 
Konferenční centrum City 
Na Strži 65/1702, Praha 4


