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Produkty wapienne Baumit Klima
– tradycyjnie, naturalnie, ZDROWO!
Kaĝdy czïowiek pragnie dobrego samopoczucia – chce
stworzyÊ dla siebie przestrzeñ, do której moĝe wracaÊ,
aby odpoczÈÊ ibdoïadowaÊ swoje ĝyciowe akumulatory
pozytywnÈ energiÈ. Nie sposób przy tym nie zgodziÊ siÚ
ze stwierdzeniem, ĝe najlepsze dla ciaïa ibducha jest to, co
zdrowe. Dlatego juĝ na etapie projektowania wïasnego
domu, warto zadbaÊ obodpowiedni dobór materiaïów
budowlanych do wykañczania wnÚtrz ibpostawiÊ na
te, które pomogÈ ksztaïtowaÊ przyjazny mikroklimat
pomieszczeñ.

nia, wbktórych spÚdzamy wiÚkszoĂÊ ĝycia stajÈ siÚ wspóïczeĂnie coraz bardziej
szczelne. SzukajÈc oszczÚdnoĂci wbdobie
wysokich opïat za energiÚ ibogrzewanie,
siÚgamy po rozwiÈzania obwysokich parametrach wbzakresie izolacyjnoĂci. Wbefekcie, wymiana powietrza wbnowo wznoszonych obiektach jest dziĂ 10-krotnie
mniejsza niĝ wbbudynkach zbpoprzedniej
epoki. Nowoczesne powïoki budynków stawiajÈ zatem duĝo wyĝsze wymagania przy
doborze materiaïów budowlanych uĝywanych do wykoñczenia wnÚtrz. Warto wybieraÊ te, które nie zawierajÈ szkodliwych
substancji, produkowane sÈ na bazie naturalnych komponentów ibpomagajÈ ksztaïtowaÊ mikroklimat odpowiedni dla naszego
organizmu, trzymajÈc wbryzach wilgotnoĂÊ
powietrza.

WILGOm POD KONTROLk

Kluczowym czynnikiem wpïywajÈcym na
samopoczucie mieszkañców jest powietrze.
ChoÊ towarzyszy nam przez caïe ĝycie, oddychajÈc nim na co dzieñ, niemal zapominamy objego istnieniu. Przypominamy sobie obnim zbreguïy dopiero wówczas, gdy
wbdomu pojawia siÚ nieprzyjemny zapach
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towarzyszÈcy wilgoci lub odwrotnie – powietrze jest przesuszone, abmy czujemy siÚ
zmÚczeni, odczuwamy suchoĂÊ wboczach
czy wbgardle. Aby nie szkodziÊ zdrowiu,
konieczne jest zwracanie bacznej uwagi na
jakoĂÊ ibfunkcje stosowanych materiaïów
budowlanych. Szczególnie, ĝe pomieszcze-

Bardzo istotne jest, aby zawartoĂÊ pary
wodnej wbpowietrzu mieĂciïa siÚ wbprzedziale od 40% do 60%. Kaĝde odchylenie
od tej normy moĝe skutkowaÊ zïym samopoczuciem ibwbkonsekwencji powodowaÊ
problemy zdrowotne. WilgotnoĂÊ zaleĝna jest od liczby domowników przebywajÈcych na jednej przestrzeni, pory roku,
czy wïÈczonego lub nieaktywnego ogrzewania, stÈd jej poziom moĝe siÚ wymknÈÊ
spod kontroli. Na rynku dostÚpne sÈ jednak produkty obnaturalnych zdolnoĂciach
do dyfuzji pary wodnej, które umoĝliwiajÈ utrzymanie odpowiedniej wilgotnoĂci
ibcyrkulacji powietrza wbdomowym zaciszu. Takimi rozwiÈzaniami sÈ tynki wapienne. Wykoñczone nimi Ăciany sÈ wysoko paroprzepuszczalne. DziÚki specjalnej
budowie mikroporów, tworzÈ one „oddychajÈcÈ” powïokÚ. WilgoÊ jest szybko absorbowana, gdy wbpomieszczeniu wystÚpuje jej nadmiar iboddawana, gdy powietrze
ulega wysuszeniu. Wbten sposób Ăciany
wykoñczone tynkiem czy gïadziÈ wapiennÈ stajÈ siÚ naturalnym regulatorem wilgotnoĂci, zapewniajÈc domownikom kom-
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Ã ½ródïa pochodzenia powietrza spoĝywanego przez czïowieka w ciÈgu dnia.

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

fortowy ibzdrowy mikroklimat wnÚtrza. Co
wiÚcej, produkty na bazie wapna nie tylko
wprowadzajÈ naturÚ do domu, wykorzystujÈ takĝe – znane juĝ wbantyku – dziaïanie
antybakteryjne, tworzÈc skutecznÈ barierÚ
dla rozwoju mikroorganizmów, takich jak
grzyby lub pleĂñ.

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.

WkCZ KLIM}!
Wielu zbnas nie zdaje sobie sprawy zbtego,
ĝe wykorzystanie niektórych rozwiÈzañ wbtrakcie budowy lub remontu domu,
moĝe wnieĂÊ wiele dobrego do naszego ĝycia. Oczekiwaniom najbardziej wymagajÈcych inwestorów wbzakresie zdrowego
mikroklimatu wnÚtrz bez trudu sprosta linia „oddychajÈcych” tynków ibgïadzi –
Baumit Klima, które regulujÈ poziom wilgotnoĂci wbpomieszczeniach. Tynk Baumit
KlimaWhite oraz gïadě Baumit KlimaGlätte
produkowane sÈ na bazie piasku wapiennego oraz wodorotlenku wapnia, jako Ărodka wiÈĝÈcego. SpeïniajÈ swojÈ funkcjÚ nawet wbpomieszczeniach tzw. mokrych,
takich jak kuchnie czy ïazienki.
Jednowarstwowy tynk mineralny Baumit
KlimaWhite znajduje zastosowanie na
Ăcianach ibstropach budynków, poczÈwszy od piwnicy aĝ po dach. Jako materiaï
obdobrej przyczepnoĂci do podïoĝa, Baumit

KlimaWhite znajduje zastosowanie na
wszelkich mineralnych podïoĝach budowlanych – betonie, betonie komórkowym,
cegle wypalanej, pustakach ceramicznych
ibsilikatowych. Dïugi proces wiÈzania wapna zbjednej strony pozwala na tynkowanie
bez poĂpiechu ibobawy, ĝe zaprawa szybko stwardnieje, zbdrugiej – eliminuje ryzyko wystÈpienia rys skurczowych podczas schniÚcia. DodatkowÈ zaletÈ Baumit
KlimaWhite zbpunktu widzenia wykonawcy jest ïatwoĂÊ stosowania zaprawy, która
bardzo dobrze siÚ zarabia ibdoskonale poddaje obróbce.
Efekt idealnie gïadkiej powierzchni – przy
zachowaniu wszystkich parametrów pozwalajÈcych Ăcianie „oddychaÊ” – uzyskamy stosujÈc na otynkowanÈ pïaszczyznÚ
gïadě wapiennÈ Baumit KlimaGlätte, jako
koñcowÈ warstwÚ wierzchniÈ. 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. Powïoka
wykonana gïadziÈ wapiennÈ nadaje Ăcianom ibsufitom wewnÈtrz budynków naturalnie biaïy kolor, rozjaĂniajÈc pomieszczenia. Jej zaletÈ jest takĝe ïatwoĂÊ aplikacji
– gïadě jest plastyczna, bardzo dobrze siÚ

PamiÚtajmy jednak, ĝe zastosowanie oddychajÈcych tynków wbpojedynkÚ nie zagwarantuje nam utrzymania wilgotnoĂci
na odpowiednim poziomie. Tak jak wbĝyciu najlepsze efekty osiÈga siÚ pracÈ zespoïowÈ, tak równieĝ wbtym przypadku kluczem do sukcesu jest umiejÚtne poïÈczenie
ich dziaïania ze sprawnym systemem wentylacji oraz regularnym wietrzeniem pomieszczeñ. }

www.baumit.com
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