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Buduj c dom najwi ksz  uwag  zwra-
camy dzi  na jego energooszcz d-
no  – i s usznie – bo to aspekt 

wa ny zarówno w kontek cie przysz ych 
oszcz dno ci, jak i ochrony rodowiska. Nie 
mo na jednak przy tym zapomina  o zdro-
wym powietrzu, o które coraz ci ej w no-
woczesnych, szczelnych mieszkaniach. 
Zrównowa ony klimat wewn trz pomiesz-
cze  dodaje komfortu i dobrego samopoczu-
cia, dlatego warto mie  to na uwadze ju  na 
etapie projektowania w asnych „czterech 
cian” i bacznie dobiera  stosowane rozwi -

zania, które przecie  przez wiele najbli -
szych lat b d  wspó tworzy y nasz  prze-
strze  do ycia. Wiedzy o tym, jak budowa
zdrowo dostarczaj  wyniki nap ywaj ce 
z najwi kszego w Europie parku porównaw-
czych bada  materia ów budowlanych – 
Baumit Viva, w którym naukowcy z ró nych 
dziedzin po raz pierwszy wspólnie przeba-
dali i poddali ocenie aktualnie stosowane 
konstrukcje i produkty.  

PO PIERWSZE IZOLACJA 
Wyniki bada  przeprowadzonych w par-
ku Baumit Viva przede wszystkim obalaj
mit o niekorzystnym wp ywie grubej izolacji 

na ochron  przed przegrzewaniem budyn-
ków w okresie ciep ych miesi cy. Testy prze-
prowadzono podczas lata stulecia (2015 r.), 
kiedy upa y dochodzi y do 36°C. Domy nie-
izolowane mia y podwy szon  temperatu-
r  pokojow  – ok. 30°C – podczas gdy w bu-
dynkach z izolacj , wybudowanych z ceg y

i betonu, s upki rt ci utrzymywa y si  na 
rednim poziomie 26°C, chocia  okna wy-

chodzi y na stron  po udniow  i nie by y
os oni te roletami. Kolejnym testem, jaki mu-
sia y przej  eksperymentalne domy, by a
konfrontacja z zimowymi realiami. Podczas 
symulowanej dwudniowej awarii ogrzewa-

Budujemy ZDROWY dom
Prawid owo zbilansowana 
dieta, regularne uprawianie 
sportu… to wci  za ma o, 
by z czystym sumieniem móc 
powiedzie , e wiadomie
dbamy o zdrowie. Nie ka dy 
z nas zdaje sobie spraw , jak 
du  rol  w naszym yciu 
odgrywa jako  powietrza, 
którym oddychamy – i to 
nie tylko na zewn trz, lecz 
tak e – a mo e przede 
wszystkim – w zamkni tych 
pomieszczeniach, gdzie  b d
co b d  sp dzamy ponad 90% 
swojego ycia.

Wn trze budynku z urz dzeniami pomiarowymi w Parku badawczym Baumit Viva.
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nia we wszystkich domach pomiarowych, 
przy wyj ciowej temperaturze wewn trz-
nej 21°C i temperaturze zewn trznej -12°C, 
odnotowano zaskakuj ce ró nice w pojem-
no ci gromadzenia ciep a poszczególnych 
konstrukcji przegród, w swojej wyrazisto-
ci zaskoczy o samych ekspertów. W ca ko-

wicie pozbawionym izolacji domu ceglanym 
po up ywie 2 dni temperatura we wn trzach 
drastycznie spad a do zaledwie +4°C, a tem-
peratura cian – do +1°C. Natomiast dom 
murowany z izolacj  (z ceg y 25 P+W lub be-
tonu) po up ywie 48 godzin bez ogrzewania 
zachowa  zarówno sta  temperatur  wn trz, 
jak i cian, mieszcz c  si  w granicach 
+15°C do +17°C. Jak pokazuj  wyniki bada
przeprowadzone przez specjalistów z parku 
badawczego Baumit Viva, izolacja termiczna 
rzeczywi cie odgrywa g ówn  rol  w utrzy-
maniu optymalnej temperatury wn trz.

MASA TO KLASA
Jak si  okazuje, obok profesjonalnie zainsta-
lowanej izolacji cieplnej, decyduj cy wp yw 
na temperatur  we wn trzu i dobre samopo-
czucie ich u ytkowników ma równie  masa 
akumulacyjna konstrukcji cian. Dokonane 
pomiary dowodz , i  w okresie zimy ci kie, 
masywne ciany zatrzymuj  ciep o grzewcze 
i dopiero na skutek awarii ogrzewania po-
woli oddaj  je atmosferze. Podobne rezultaty 
przynios y wyniki bada  przeprowadzonych 
w okresie letnim – pomiary wykaza y, e
ci kie przegrody magazynowa y ciep o s o-
neczne i oddawa y je dopiero podczas ch od-
niejszych wieczorów i nocy. Efekt ten za-
pewnia  sta  temperatur  pokojow , a latem 
gwarantowa  komfort cieplny. 

WARTO CI WEWN TRZNE
Badania przeprowadzone w parku Baumit 
Viva dowodz , e tynki wewn trzne ju  od 
cienkiej warstwy (1,5–2 cm) znacz co przy-
czyniaj  si  do zwi kszenia buforowo ci
cian. Jednym z najlepszych sposobów za-

pewnienia przyjemnego mikroklimatu mo e
by  zastosowanie w niskoenergetycznych 
budynkach mieszkalnych tynków wapien-
nych. Mo na nimi wyka cza  przegrody 
wzniesione z cegie , pustaków – ceramicz-
nych i silikatowych, a tak e betonu – zwy-
k ego i komórkowego. Termiczna masa aku-
mulacyjna chroni powierzchnie latem 
przed nadmiernym przegrzewaniem cian. 
Wypromieniowywanie ciep a zapewnia 
przyjemne temperatury w okresach przej-

ciowych i pomaga obni y  koszty ogrzewa-
nia oraz ch odzenia. Tym, co jeszcze predys-
ponuje tynk Baumit KlimaWhite czy g ad
KlimaGlätte do zastosowania w zdrowym 
budownictwie s  równie  w a ciwo ci sorp-
cji pary wodnej z powietrza oraz jej odda-
wania, dzi ki czemu przejmuj  one rol  na-
turalnej klimatyzacji wewn trz budynków. 
Ponadto, produkty z linii Baumit Klima wy-
kazuj  dzia anie antybakteryjne, skutecz-
nie hamuj c rozwój grzybów i ple ni, nawet 
w pomieszczeniach mokrych, jak azienki 
czy kuchnie. Warto te  podkre li , e otyn-
kowane nimi ciany nie aduj  si  elektrosta-
tycznie, dzi ki czemu nie przyci gaj  kurzu 
i zanieczyszcze . Ponadto, produkty wapien-
ne dzia aj  jak filtr powstrzymuj c wnikanie 
szkodliwych substancji do wn trza domów. 
Dzi ki swoim w a ciwo ciom gwarantuj
przyjemn , komfortow  i co wa ne, zdrow
atmosfer  w mieszkaniu przez ca y rok.

Wnioski? Budynki z dobr  izolacj  ze-
wn trzn  i o w a ciwej masie wewn trznej 

zapewniaj  najlepsz  oszcz dno  energii 
i najlepiej równowa  krótkotrwa e wahania 
temperatur, wywieraj c tym samym korzyst-
ny wp yw na mikroklimat wn trz. 

Wi cej informacji na www.baumit.com
Polub nas na facebooku 

www.facebook.com/ Baumit Polska

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).
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