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Aktualne standardy wyko czenia 
pomieszcze  zarówno nowych, 
jak i remontowanych najcz ciej 

przewiduj  wykonanie na cianach i sufi-
tach g adzi jako bazy pod dalsze prace de-
koracyjne.  

Podczas podejmowania decyzji o zakupie 
g adzi nie nale y bra  pod uwag  wy cz-
nie ceny lecz równie  parametry technicz-
ne, kolor, atwo  pracy i trwa o  – maj -
ce znacz cy wp yw na efekt ko cowy, czyli 
g adk , bia cian .

To w a nie ze wzgl du na du  po-
wierzchni cian a tym samym ich widocz-
no , warto zadba  o to, by by y jednoli-
te – pod wzgl dem faktury oraz koloru. Aby 
wykona  prac  raz ale porz dnie, wybieraj-
my produkty od sprawdzonych producen-
tów. Poszukuj c rozwi zania, które zapewni 
najwy sz  jako  wyko czenia, oszcz dza-

j c przy tym cenne godziny, warto zajrze
do oferty firmy Baumit i zatrzyma  si  na 
d u ej przy pozycji Baumit FinoFinish S. Ta 
gotowa g ad  szpachlowa sprawdzi si  jako 
warstwa start i finisz co oznacza, e mo-
emy jej u y  do przygotowania bazy pod 

ostateczn  warstw  g adzi – zaszpachlowa
drobne ubytki, wyrówna  wst pnie pod o e, 
a tak e wykorzysta  do ostatecznego wyg a-
dzenia cian i sufitów przed malowanie lub 
tapetowaniem. Dzi ki swojej formule i kon-
systencji pasty jest ona gotowa do natych-
miastowego u ycia i bardzo prosta w aplika-
cji, a co wi cej nie wymaga wcze niejszego 
gruntowania pod o a – zawarta w jej sk a-
dzie ywica polimerowa w znacznym stop-
niu poprawia parametry wytrzyma o ciowe 
produktu i decyduje o doskona ej przyczep-
no ci g adzi szpachlowej do pod o a. Nie 
trzeba równie  posiada  specjalnych narz -

dzi, by przy jej pomocy uzyska  doskona-
 baz  pod dalsze prace dekoracyjne – jest 

bowiem na tyle uniwersalna, e mo na j
nak ada  zarówno r cznie, stalow  pac ,
jak i za pomoc  maszynowego agregatu. 
Wykonawcy doceni  równie  d ugi czas ro-
boczy, pozwalaj cy na precyzyjne wyprowa-
dzenie powierzchni, która atwo si  szlifuje. 
Co istotne, du y stopie  elastyczno ci ma-
teria u zapewnia skuteczn  ochron  przed 
p kni ciami wynikaj cymi z pod o a, co 
mog yby niekorzystnie wp yn  na estety-
k  kolejnych warstw wyko czenia. Efekt? 

nie na biel i idealna g adko , nawet przy 
zastosowaniu cienkiej warstwy. 

Na g adko – przygotowanie cian do dekorowania

Wyka czaj c wn trza pragniemy wykreowa  przestrze ,
która b dzie zachwyca  swoim designem, a przy tym sprzyja
codziennemu relaksowi. Naturaln  kolej  rzeczy zaczynamy od 
cian, stanowi cych t o dla mebli i elementów dekoracyjnych. 

Najcz ciej decydujemy si  na ich pomalowanie. Buduj c
wyj tkowy klimat naszego mieszkania, ch tnie si gamy po 
stylowe naklejki czy efektowne fototapety. Nierzadko o wygl d
naszych wn trz dba dodatkowo odpowiednie o wietlenie. 
Wi kszo  z tych technik wymaga jednak idealnie równego 
i g adkiego pod o a...

ciany wyko czone 
Baumit FinoFinish S 
bez trudu zdaj  test 
na g adko .
FOT. BAUMIT

ciany wyko czone 
na g adko id  w parze 
z nowoczesnym 
budownictwem.
FOT. BAUMIT
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