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ARTYKU  PROMOCYJNY BAUMIT 

Obecnie obowi zuj ce normy wy-
ko czenia pomieszcze  – zarów-
no nowych, jak i tych remonto-

wanych – zak adaj , e ciany maj  by
idealnie g adkie i równe. To nie podlegaj -
cy kompromisom standard, niezale ny od 
tego, czy planujemy pomalowa  je farb
w bia ym lub jakimkolwiek innym kolorze 
czy te  naklei  na nie tradycyjn  tapet
lub fototapet  albo efektowne naklejki.

W tej materii z pomoc  przychodzi 
g ad  szpachlowa, która stanowi baz
pod dalsze prace dekoracyjne zarówno na 
samych cianach, jak i sufitach. Dzi ki 
niej ich du a, doskonale widoczna po-
wierzchnia staje si  perfekcyjnym t em 

dla wszystkich elementów wyposa e-
nia wn trz – od elementów wyko czenio-
wych przez meble po o wietlenie – wydo-
bywaj c z nich to, co najlepsze.

eby uzyska  idealny efekt, trzeba jed-
nak wybra  odpowiedni materia , który go 
zapewni. Dlatego tak istotne jest, by przy 
zakupie g adzi bra  pod uwag  nie tylko 
jej cen , ale przede wszystkim parametry 
techniczne, kolor, trwa o , a tak e to, czy 
atwo si  z ni  pracuje. Odpowiedzi  na 

te wymagania jest jeden z flagowych pro-
duktów uto samianej z najwy sz  jako-
ci  marki Baumit – Baumit FinoFinish S.
To gotowa g ad  szpachlowa, któr  ce-

chuje du a uniwersalno . Doskonale 

sprawdzi si  zarówno do zniwelowania 
drobnych ubytków i wst pnego wyrówna-
nia pod o a, a wi c przygotowania bazy, 
jak i „finiszu”, czyli wykonania ostatecz-
nego i precyzyjnego wyg adzenia faktury 
cian oraz sufitów przed ich malowaniem 

lub naklejaniem tapet.
Dodatkow  zalet Baumit FinoFinish S

stanowi jej formu a. Konsystencja pa-
sty sprawia, e mo na j  stosowa  na-
tychmiast bez wst pnego przygotowania, 
a przy tym jest bardzo prosta i wygod-
na w u yciu. Ponadto, jej sk ad, w którym 
znajduje si ywica polimerowa, sprawia, 
e g ad  marki Baumit nie wymaga wcze-
niejszego gruntowania pod o a, a do tego 

wp ywa na znacz ce polepszenie jej para-
metrów wytrzyma o ciowych oraz przy-
czepno ci do pod o a.

To nie wszystko. Dzi ki d ugiemu cza-
sowi roboczemu produktu mo liwe jest 
precyzyjne, a co za tym idzie perfekcyjne 
wyprowadzenie powierzchni z jego pomo-
c , która atwo poddaje si  szlifowaniu. 
Dodatkowo wysoka elastyczno  materia-
u stanowi skuteczn  ochron  przed p k-

ni ciami wynikaj cymi z pod o a, nawet 
przy zastosowaniu cienkiej warstwy. Efekt 
ko cowy, który z równ atwo ci  mo na 
uzyska  r cznie, jak i z pomoc  maszyno-
wego agregatu, to idealna g adko , nie -
na biel i perfekcyjny efekt godny nawet 
najbardziej luksusowych wn trz. 

Detal ma znaczenie.
Perfekcyjne wyko czenie wn trza dzi ki g adzi szpachlowej. 

Bez cian nie ma wn trza. To stwierdzenie dotyczy nie tylko 
oczywisto ci, jak  jest fakt, e tworz  je w sensie dos ownym 
(razem z pod og  i sufitem), ale te  w odniesieniu do detali. To 
one decyduj  o ko cowym efekcie, dlatego dba o  o perfekcyjne 
wyko czenie powierzchni cian jest dla ostatecznego kszta tu 
pomieszczenia równie wa na, co jego ca y wystrój.

 Idealnie g adkie ciany nigdy nie wychodz  z mody. 
Jak je uzyska ? Odpowied  jest prosta: 

Baumit FinoFinish S
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