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Ostrze enia dotycz ce zanieczysz-
cze rodowiska nap ywaj  ze-
wsz d. Jednak mo e si  zdarzy , e

to w zamkni tych pomieszczeniach czyha 
wi cej zagro e  dla naszego zdrowia, ni  na 
otwartej przestrzeni. Odpowiedzialne za to 
s  – emitowane m.in. z materia ów budow-
lanych – bezwonne, niewidzialne i szkodli-
we lotne substancje zanieczyszczaj ce po-
wietrze, znane tak e jako VOC. – Typowymi 
objawami podwy szonego st enia VOC s
bóle g owy, alergie, zm czenie, obni ona wy-
dajno , zaburzenia snu oraz podra nienia 
dróg oddechowych. Z do wiadczenia wyni-
ka, e po wprowadzeniu si  do nowego bu-
dynku zawarto  VOC w pomieszczeniach 
jest najwy sza i z czasem ulega zmniejsze-
niu – mówi Agathe Irene Chajdas, ekspertka 
w obszarze Zdrowe Mieszkanie w Baumit, 
Wopfing. Od czego zale y st enie VOC, czy 
da si  nad nim zapanowa , a mo e w ogóle je 
wyeliminowa ? Na te i wiele innych pyta
dotycz cych materia ów budowlanych po-
stanowi a odpowiedzie  firma Baumit, która 

ju  od ponad dwudziestu pi ciu lat dok ada 
wszelkich stara , aby mo na by o miesz-
ka  lepiej, zdrowiej i oszcz dniej. W tym 

celu w 2015 r. w okolicy Centrum Innowacji 
Baumit w Wopfing (Austria) powsta  naj-
wi kszy w Europie park badawczy materia-

Wsz dzie dobrze, ale w domu najlepiej?
Zdrowa ywno , zdrowy 
tryb ycia – te sformu owania 
ju  nikogo nie dziwi , ale czy 
dom i materia y u yte do 
jego stworzenia mog  chroni
przysz ych mieszka ców przed 
chorobami, bólem g owy 
albo cz stym zm czeniem?  
Firma Baumit postanowi a
znale  odpowied  na to 
pytanie, tworz c najwi kszy 
park badawczy materia ów 
budowlanych w Europie. 
Kontynuuj c cykl informacji na 
temat projektu badawczego 
Baumit Viva Park, prezentujemy 
pierwsze spostrze enia po 
ponad roku obserwacji.

VOC – bezwonne, 
niewidzialne  i szkodliwe 
lotne substancje  
zanieczyszczające 
powietrze.
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ów budowlanych. Sk ada si  on z 10 domów 
testowych o wymiarach 4 × 5 m. Ka dy 
z nich posiada jedno okno i jedne drzwi, wy-
posa ony jest w 33 sondy pomiarowe, które 
rejestruj  przez ca  dob  ró ne wielko ci fi-
zyczne. Na wszystkie z domów dzia aj  takie 
same warunki klimatyczne. Jedyn , ale klu-
czow  ró nic  s  materia y budowlane wy-
korzystane do ich powstania.

Stworzony w ten sposób system bada
pozwoli stwierdzi , które z zastosowa-
nych rozwi za  materia owych s  najlep-
sze dla zdrowia i samopoczucia. Mo na 
to wywnioskowa  na podstawie st enia 
VOC w powietrzu, czym zaj  si  zespó
IBO dzia u analizy pomieszcze  OG w par-
ku badawczym Viva firmy Baumit. – Domy 
z betonu i ceg y wykaza y ju  po uko cze-
niu ich budowy bardzo niskie warto ci VOC 
(<500 m/m³). Podczas gdy domy o drew-
nianej konstrukcji szkieletowej mia y pod-
wy szony poziom zanieczyszcze  – ponad 
1000 m/m², a domy z bali z drewna litego – 
ponad 3000 m/m³ – mówi analityk rodo-
wiska, Bernahrd Damberger. Jednak dom 
to tak e, a mo e przede wszystkim, wn -
trze. Dlatego tak wa ne jest, aby wybiera
tynki i farby bezrozpuszczalnikowe o ni-
skiej emisji substancji szkodliwych VOC. 
Jak pokaza y badania, produkty dost pne 
w ofercie Baumit – tynk wapienny Baumit 
KlimaWhite oraz g ad  Baumit KlimaGlätte 
– s  bezpieczne dla zdrowia mieszka ców, 
gdy  nie wykaza y w pomiarach VOC emi-
sji szkodliwych substancji. Badania za-

planowano na okres 3 lat. Tak d ugi czas 
trwania projektu stwarza szerokie mo li-
wo ci obserwacji w a ciwo ci testowanych 
materia ów budowlanych. Mo na spraw-
dzi  chocia by to, jak poradz  sobie w star-
ciu z ekstremalnymi warunkami atmos-
ferycznymi, np. w zesz oroczne wakacje 
temperatura powietrza dochodzi a do 36°C. 
Jak si  okazuje, g ówn  rol  w utrzyma-
niu optymalnej temperatury wn trz odgry-
wa izolacja termiczna budynku. Specjali ci 
z parku badawczego Baumit zauwa yli, 
e przy takich upa ach domy nieizolowa-

ne mia y podwy szon  temperatur  – ok. 
30°C – podczas gdy w budynkach z izola-
cj  wybudowanych z ceg y i betonu s up-
ki rt ci utrzymywa y si  na poziomie 26°C, 
chocia  okna wychodzi y na stron  po u-
dniow  i nie by y os oni te roletami.

Kolejnym testem, jaki musia y przej
eksperymentalne domy, by a konfrontacja 
z niskimi temperaturami. W centrum ba-
dawczym Baumit, kiedy temperatura spa-
d a do -12°C postanowiono zasymulowa
dwudniow  awari  ogrzewania. W ma-
sywnych domach z izolacj  po dwóch 
dniach temperatura cian utrzymywa a
si  na poziomie mi dzy 15°C, a 17°C, pod-
czas gdy w budynkach bez izolacji spad a
do 1°C. Wniosek nasuwa si  jeden – za-
stosowanie izolacji termicznej to op acal-
na inwestycja. Pozwala ona obni y  za-
potrzebowanie na energi  do 2,5 raza, co 
wp ywa korzystnie na portfel mieszka -
ców ocieplonego budynku. Testy prze-
prowadzane w parku badawczym firmy 
Baumit ju  teraz przynosz  wiele cen-
nych, interesuj cych i nierzadko zaska-
kuj cych wniosków, a prace s  zaledwie 
na pó metku. By  mo e dalsze obserwa-
cje wnios  rewolucyjne teorie, a na pewno 
pomog  ochroni  zdrowie, energi  i ro-
dowisko. 

www.baumit.com 

Produkty z linii Baumit Klima pewnie stoj  na stra y przyjemnego mikroklimatu wn trz.

Park badawczy Baumit Viva przy zak adzie produkcyjnym Baumit w Wopfing (Austria).

BD1-2 baumit promocyjny.indd 63BD1-2 baumit promocyjny.indd   63 2017-01-20 07:04:332017-01-20   07:04:33


