
 
 

SIA BAUMIT, reģ.nr. 40003733160 organizē akciju būvniekiem “Baumit Eksperts” sadarbībā ar GRACO. 

(turpmāk tekstā “Akcija”), kā arī izstrādājis šos noteikumus, turpmāk tekstā - Noteikumi.  

1. Akcijas norises vieta ir Latvijas teritorija. Iesniegt var tikai pirkuma dokumentus, kas realizēti 

Latvijas teritorijā.  

2. Akcijai var reģistrēties no 2020. gada 30. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim, sūtot uz epastu 

office@baumit.lv . Dalība un reģistrācija Akcijā ir bezmaksas. Akcijā var piedalīties tikai tie, kas ir 

iepazinušies ar Akcijas Noteikumiem un piekrīt tiem, kā arī piekrīt personīgo datu apstrādei.  

3. Akcijā piedalās uzņēmumi vai individuālie komersanti, kas ikdienā sniedz būvniecības 

pakalpojumus. Lai piedalītos akcijā nepieciešams reģistrēties www.baumit.lv mājās lapā, 

aizpildot anketu.   

4. Pēc reģistrēšanās baumit.lv mājas lapā persona kļūst par Akcijas dalībnieku un saņem dāvanu no 

Baumit, kā arī iegūst iespēju krāt pirkuma čekus par Baumit ETICS produktiem un saņemt balvas 

no GRACO vai BAUMIT.  

5. Katrs pirkuma dokuments var piedalīties Akcijā tikai vienu reizi. Lai pieteiktos balvām, 

nepieciešams uzrādīt pirkumu čeku kopijas par Baumit ETICS produktiem par sekojošām pirkuma 

summām bez PVN: 

• 2 500EUR – Baumit kombinezoni 3gb.  

• 5 000EUR – Tekstūras pistole ar piltuvi 

• 15 000EUR – Baumit dekoratīvais apmetums StartTop 250kg 

• 25 000EUR – Tekstūras pistole ar piltuvi un kompresors 
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6. Balvas var iegūt tikai pērkot Baumit ETICS produktus. Produktu saraksts, kas piedalās akcijā:  

Baumit fasādes krāsas 

NanoporColor, pašattīroša minerāla fasādes krāsa uz silikāta bāzes 

NanoporColor, pašattīroša minerāla fasādes krāsa uz silikāta bāzes 

StarColor, augstas kvalitātes fasādes krāsa uz silikona bāzes 

StarColor, augstas kvalitātes fasādes krāsa uz silikona bāzes 

PuraColor, augstas kvalitātes fasādes krāsa uz organisko saistvielu bāzes intensīviem toņiem 

PuraColor, augstas kvalitātes fasādes krāsa uz organisko saistvielu bāzes intensīviem toņiem 

SilikonColor, fasādes krāsa uz silikona bāzes 

SilikonColor, fasādes krāsa uz silikona bāzes 

SilikatColor, minerāla fasādes krāsa uz silikāta bāzes 

SilikatColor, minerāla fasādes krāsa uz silikāta bāzes 

GranoporColor, fasādes krāsa uz organisko saistvielu bāzes 

GranoporColor, fasādes krāsa uz organisko saistvielu bāzes 

Lasur, matēta laka dekoratīvai sienu un fasādes apdarei, 8 gatavi toņi 

Lasur, matēta laka dekoratīvai sienu un fasādes apdarei, 8 gatavi toņi 

Metallic, lietošanai gatavs, sevišķi izturīgs metālisks pārklājums, 8 gatavi toņi 

Metallic, lietošanai gatavs, sevišķi izturīgs metālisks pārklājums, 8 gatavi toņi 

Glitter, caurspīdīgs pārklājums ar metāliski spīdumu, 4 veidi 

Glitter, caurspīdīgs pārklājums ar metāliski spīdumu, 4 veidi 

Baumit gatavie dekoratīvie apmetumi 

NanoporTop, pašattīroša plānkārtas dekoratīvais apmetums, frakcija: biezpienveida 1.0mm 

NanoporTop, pašattīroša plānkārtas dekoratīvais  apmetums,  
frakcijas: biezpienveida 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm 

StarTop, premium plānkārtas dekoratīvais apmetums ar silikona saistvielu,  
frakcijas: biezpienveida 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm 



 

PuraTop, premium plānkārtas dekoratīvais apmetums intensīviem krāsas toņiem,  
frakcijas: biezpienveida 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm 

SilikonTop, plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija: biezpienveida - 1.0mm 

SilikonTop, plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums,  
frakcijas: biezpienveida - 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, lietutiņs - 2.0mm, 3.0mm 

StellaPorTop, plānkārtas silikāta-silikona dekoratīvais apmetums,  
frakcijas: biezpienveida - 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, lietutiņs - 2.0mm, 3.0mm 

SilikatTop, plānkārtas silikāta dekoratīvais apmetums,  
frakcijas: biezpienveida - 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, lietutiņs - 2.0mm, 3.0mm 

GranoporTop, plānkārtas mākslīgo sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija: biezpienveida - 
1.0mm 

GranoporTop, plānkārtas mākslīgo sveķu dekoratīvais apmetums,  
frakcijas: biezpienveida - 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, lietutiņs - 2.0mm, 3.0mm 

DuoTop, plānkārtas dekoratīvais apmetums,  
frakcijas: biezpienveida - 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, lietutiņs - 2.0mm, 3.0mm 

CreativTop Max, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 4mm 

CreativTop Trend, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 3mm 

CreativTop Vario, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 1.5mm 

CreativTop Fine, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 1mm 

CreativTop Pearl, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 0.5mm 

CreativTop Silk, modelējošais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 0.1- 
0.2mm 

FillTop, smalkais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 0.5mm, biezpienveida 

FineTop, smalkais plānkārtas silikona sveķu dekoratīvais apmetums, frakcija 1mm, biezpienveida 

MosaikTop, plānkārtas dekoratīvais apmetums ar krāsainu akmentiņu struktūru 

MosaikTop NatureLine, plānkārtas dekoratīvais apmetums ar krāsainu akmentiņu struktūru 

Minerālais dekoratīvais apmetums 

EdelPutz Spezial, minerāls plānkārtas dekoratīvais apmetums, K - biezpienveida 1.5mm, balts 



 

EdelPutz Spezial, minerāls plānkārtas dekoratīvais apmetums, K - biezpienveida 2mm, balts 

EdelPutz Spezial, minerāls plānkārtas dekoratīvais apmetums, K - biezpienveida 3mm, balts 

EdelPutz Spezial, minerāls plānkārtas dekoratīvais apmetums, R - ķirmis 2mm, balts 

EdelPutz Spezial, minerāls plānkārtas dekoratīvais apmetums, R - ķirmis 3mm, balts 

Gruntis ārdarbiem 

PremiumPrimer, augstvērtīga grunts pirms dekoratīvā apmetuma 

PremiumPrimer, augstvērtīga grunts pirms dekoratīvā apmetuma 

UniPrimer, grunts pirms dekoratīvā apmetuma 

UniPrimer, grunts pirms dekoratīvā apmetuma 

FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm 

MultiPrimer/TiefenGrund, dziļas iedarbības grunts, iespējams šķaidīt līdz 1:3 

FungoFluid/Sanierlösung, līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei 

SpeedTop, žūšanu paātrinoša piedeva dekoratīvajiem apmetumiem 
 (SilikonTop, StellaporTop, GranoporTop) 

Siltumizolācijas līmes, armēšanas javas 

StarContact White, balta līmēšanas/armēšanas java,  
Baumit STAR sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

StarContact Forte, līmēšanas/armēšana java ar vieglajām pildvielām,  
Baumit STAR sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

StarContact Speed, ātri žūstoša līmēšanas/armēšanas java, 
Baumit STAR sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

StarContact, līmēšanas/armēšanas java, Baumit STAR sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

ProContact, līmēšanas/armēšanas java, Baumit PRO sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

NivoFix, universāla līmēšanas java, Baumit PRO sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

DuoContact, universāla līmēšanas/armēšanas java putupolistirolam un vatei 

DuoFix, līmēšanas java putupolistirolam un vatei 

PowerFlex, elastīga armēšanas java ar paaugstinātu triecienizturību 
Baumit POWER sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 



 

SupraFix, īpaši elastīga līmēšanas java, Baumit ETIC sistēmas komponents, atbilstoši ETAG 004 

BituFix 2 K, divkomponentu ar polistirolu modificēts līmes maisījums uz bituma bāzes 

Gruntis iekšdarbiem 

Baumit Grund, grunts uzsūcošām pamatnēm 

Baumit Grund, grunts uzsūcošām pamatnēm * 

Baumit Grund, grunts uzsūcošām pamatnēm 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, antracīts 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, brūna 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, bēša 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, melna 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, tumši pelēka 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, gaiši pelēka 

Baumit Klinker S, krāsaina mūrjava M5, pelēka 

Baumit Keramik S krāsaina aizpildīšanas masa klinkera šuvēm no 5mm, cementa pelēks 

Baumit Keramik S krāsaina aizpildīšanas masa klinkera šuvēm no 5mm, pārējās krāsas 

Baumit Keramik F krāsaina aizpildīšanas masa klinkera šuvēm no 8mm, visas krāsas 

 

 

Pateicamies, kas vēlies kļūt par Baumit Ekspertu! 

 

 

 

 

Rīga, 30.06.2020 


