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Tynki wapienne
– „klimatyczna” alternatywa dla wymagajÈcych
Tynk sprawia, ĝe mieszka
nam siÚ komfortowo
ibbynajmniej nie jest to
jedynie kwestia estetyki
wnÚtrz. Do jego zadañ
naleĝy bowiem ochrona
konstrukcji Ăciany przed
ogniem, szkodliwym
dziaïaniem wilgoci, abtakĝe
troska obnasze dobre
samopoczucie. ChoÊ wbtej
grupie produktów berïo
dzierĝÈ tradycyjne zaprawy
cementowo-wapienne,
planujÈc budowÚ lub
remont warto rozeznaÊ siÚ
jakie mamy moĝliwoĂci, by
postawiÊ na rozwiÈzanie,
które najlepiej sprawdzi siÚ
wbnaszym domu.

W

ybór tynków wewnÚtrznych zaleĝy przede wszystkim od preferencji inwestora. NajczÚĂciej
pada on na popularne mieszanki cementowo-wapienne, cenione m.in. za duĝÈ wytrzymaïoĂÊ. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe
– choÊ bardzo dobra – nie jest to jedyna
opcja na wykoñczenie naszych domowych
wnÚtrz. Ibobile wbmiejscach szczególnie naraĝonych na uszkodzenia mechaniczne,
jak np. garaĝe, warsztaty czy klatki schodowe, warto pozostaÊ tradycjonalistÈ, obtyle
wbprzypadku pozostaïych pomieszczeñ
otwiera siÚ przed nami szeroki wachlarz
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moĝliwoĂci wbzakresie przygotowania Ăcian
ibsufitów pod dalsze prace dekoracyjne. By
siÚ obtym przekonaÊ, wystarczy zajrzeÊ do
oferty firmy Baumit – BrÈzowej Budowlanej
Marki Roku 2016 wbobszarze tynków maszynowych – która udostÚpnia inwestorom
ibwykonawcom caïÈ gamÚ produktów obtakim przeznaczeniu.

MISJA: ZDROWIE
Bardzo ciekawÈ alternatywÚ dla tradycyjnych wypraw tynkarskich, którÈ zbpewnoĂciÈ warto wziÈÊ pod uwagÚ planujÈc prace
remontowo-budowlane, tworzÈ tynki wapienne, sprzyjajÈce regulacji wilgotnoĂci
ibcyrkulacji powietrza wbpomieszczeniach.
Ich nadzwyczajne wïaĂciwoĂci znane byïy
juĝ wbantyku. ChoÊ przez lata nieco zapomniane, dziĂ znowu cieszÈ siÚ zainteresowaniem inwestorów, architektów ibwykonawców. PrzyczyniajÈ siÚ do tego nie tylko
aktualne trendy zorientowane na energo-

oszczÚdnoĂÊ ibochronÚ Ărodowiska, lecz
takĝe wspóïczesny styl ĝycia, wbktórym
coraz istotniejszÈ rolÚ odgrywa zdrowe
mieszkanie. Szczególnie rodziny zbdzieÊmi
podczas aranĝacji wnÚtrz, wbtrosce obkomfort ibdobre samopoczucie swoich pociech,
decydujÈ siÚ na naturalne tynki, wbktórych
gïównÈ rolÚ ogrywa wapno. Na czym polega ich fenomen?

NATURALNA KLIMATYZACJA
Produkty zblinii Baumit Klima, dziÚki doskonaïym wïaĂciwoĂciom absorpcyjnym,
przejmujÈ rolÚ naturalnej klimatyzacji –
sterujÈ wilgociÈ, pochïaniajÈc jÈ, gdy wbpomieszczeniu wystÚpuje jej nadmiar ibstopniowo uwalniajÈ, kiedy powietrze ulega
wysuszeniu. Ze wzglÚdu na wysokÈ alkalicznoĂÊ wapna, tynk Baumit KlimaWhite
zapobiega rozwojowi pleĂni, stanowiÈc
dïugotrwaïÈ ochronÚ nawet wbpomieszczeniach obduĝej iloĂci pary wodnej, jak
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Ã ¥ciana przed i po tynkowaniu.

Ã Produkty zblinii Baumit Klima pewnie stajÈ na straĝy przyjemnego mikroklimatu wnÚtrz.

ïazienki czy kuchnie. Ponadto produkty
na bazie wapna nie ïadujÈ siÚ elektrostatycznie ibnie przyciÈgajÈ zanieczyszczajÈcych czÈsteczek. Stosowanie materiaïów wapiennych jest najlepszÈ barierÈ dla
szkodliwych substancji. Dodatkowa termiczna masa akumulacyjna chroni powierzchnie latem przed przegrzaniem.
Wypromieniowywanie ciepïa zapewnia
przyjemne temperatury wbokresach przejĂciowych ibpomaga obniĝyÊ koszty ogrzewania ibchïodzenia. RegulujÈce wilgotnoĂÊ powietrza ibklimat wnÚtrz produkty
Baumit Klima gwarantujÈ przyjemnÈ, komfortowÈ ibco waĝne, zdrowÈ atmosferÚ
wbmieszkaniu przez caïy rok.

proces wiÈzania wapna zbjednej strony pozwala na tynkowanie bez poĂpiechu ibobawy, ĝe zaprawa szybko stwardnieje, zbdrugiej – eliminuje ryzyko wystÈpienia rys
skurczowych podczas schniÚcia. JeĂli naszym celem jest idealnie gïadka ibnaturalnie biaïa powierzchnia, osiÈgniemy go
ïatwo – przy zachowaniu wszystkich parametrów pozwalajÈcych Ăcianie „oddychaÊ” – stosujÈc na otynkowanÈ pïaszczyznÚ gïadě wapiennÈ Baumit KlimaGlätte,
jako koñcowÈ warstwÚ wierzchniÈ, nie
wczeĂniej jednak niĝ 24 godziny po zakoñczeniu tynkowania, abgdy jest chïodno –
nawet po 3–5 dniach. Moĝe byÊ ona stosowana na nowe, jak równieĝ remontowane
podïoĝa wapienne oraz – po zachowaniu
odpowiednio dïugiej przerwy technologicznej – na tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz beton. Gïadě jest plastyczna, bardzo dobrze siÚ ukïada pod ïatÈ
tynkarskÈ na Ăcianie lub suficie, ïatwo siÚ
obrabia przy wyprowadzaniu pïaszczyzn
ibnietrudno nadaÊ jej dowolnÈ fakturÚ.
Kaĝdy inwestor ibwykonawca doceni równieĝ fakt, ĝe uĝycie tego produktu pozwoli
uniknÈÊ kïopotliwego, ze wzglÚdu na duĝe
zapylenie pomieszczenia, szlifowania.

SOLO IbWbDUECIE
Na korzyĂÊ tynków wapiennych Baumit
Klima przemawiajÈ nie tylko wïaĂciwoĂci
dziaïania na mikroklimat pomieszczeñ. Po
stwardnieniu tworzÈ one gïadkÈ ibwytrzymaïÈ warstwÚ. Ich duĝym atutem jest to, ĝe
moĝna je stosowaÊ na wiÚkszoĂci materiaïów mineralnych powszechnie uĝywanych
do wznoszenia Ăcian: cegïach oraz pustakach ceramicznych ibsilikatowych, betonie
zwykïym ibkomórkowym. Co wiÚcej, paroprzepuszczalny tynk Baumit KlimaWhite
sprawdza siÚ na Ăcianach ibstropach budynków poczÈwszy od piwnicy aĝ po dach,
co oznacza tyle, ĝe doskonale zdaje egzamin we wszelkich pomieszczeniach wewnÚtrznych, wbtym tzw. mokrych. Dïugi

Linia „oddychajÈcych” tynków ibgïadzi
wapiennych – Baumit Klima jest naturalnÈ odpowiedziÈ na potrzeby wspóïczesnego budownictwa zorientowanego na energooszczÚdnoĂÊ. Nasze domy stajÈ siÚ coraz

bardziej szczelne. Tymczasem Ăciany stanowiÈ najwiÚkszÈ powierzchniÚ, która
jest wbstaïej interakcji zbpowietrzem wbpomieszczeniach. Duĝo czasu spÚdzamy we
wïasnych czterech kÈtach, stÈd warto zadbaÊ obto, by panowaï tam komfortowy mikroklimat, sprzyjajÈcy wypoczynkowi ibdobremu samopoczuciu. }
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9/2016

BD9 baumit promocyjny.indd 79

BUDUJEMY DOM

79

2016-09-07 14:43:37

