
Efekt wodospadu:

JONY OCZYSZCZAJĄCE
POWIETRZE



CZEGO 
DOŚWIADCZAMY
W KONTAKTACH
Z NATURĄ?

 W lasach panuje przyjemny 
i zdrowy klimat

 
 

  
 

  
 

Powietrze przy wodospadach 
charakteryzuje się szczególną 
świeżością

Burze oczyszczają powietrze
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CO
O TYM
DECYDUJE? 

Naturalne procesy zapewniające 
dobre jakościowo i przyjemne 
powietrze:

 

 Regulacja wilgotności 
powietrza  

 
 Oczyszczanie powietrza
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OTO
WSPÓŁCZESNY
CYWILIZACYJNY
PROBLEM

W pomieszczeniach bardzo 
często oddychamy powietrzem 
niskiej jakości. Wtedy do naszych 
dróg oddechowych przedostają się:

Pyłki

Kurz



ISTNIEJE
ZASKAKUJĄCO
PROSTE
ROZWIĄZANIE!

Ilość pyłków* 
we wnętrzach można 
zmniejszyć o ponad 
90% w ciągu 20 minut.

 

 

*przebadano naukowo na pyłkach brzozy
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MASZ WPŁYW
NA STĘŻENIE
PYŁKÓW
W SWOIM DOMU!

W jednym z badań przeprowadzonych 
przez Instytut Fraunhofera, powietrze 
w dwóch badanych pomieszczeniach 
zostało mocno nasycone pyłkami 
brzozy.

W pomieszczeniu pokrytym farbą 
IonitColor ich stężenie uległo 
wyraźnemu zmniejszeniu 
– już po 20 minutach ponad 
90% pyłków uległo agregacji 
i opadło na podłogę.

Udowodniono to naukowo 
na przykładzie pyłków z brzozy.



MALI
LATAJĄCY
SUPERBOHATEROWIE

Jony to posiadające ładunek 
elektryczny, najmniejsze 
cząsteczki i zarazem naturalne 
składniki powietrza.

Im większa liczba jonów 
ujemnych w powietrzu, 
tym jest ono czystsze.

 
 

 

7



8

LICZBA
JONÓW
MA ZNACZENIE!

Optymalna liczba jonów 
w powietrzu wynosi 
przynajmniej 1000 na cm³.

W mieszkaniach zlokalizowanych 
w centrach miast liczba jonów 
wynosi jednak często poniżej
100 na m³.

Stężenie jonów/cm³ Miejsce

25.000 - 80.000 Wodospady

5.000 - 20.000 Jaskinie

1.000 - 5.000 Góry

2.000 - 4.000 Zamknięte pomieszczenia z IonitSystem

1.000 - 2.000 Wieś

250 - 750 Miasto

0 - 250 Zamknięte pomieszczenia



W JAKI SPOSÓB
JONY OCZYSZCZAJĄ
POWIETRZE?

W powietrzu jony działają
na zanieczyszczenia jak małe magnesy.

Są lżejsze od innych cząsteczek 
znajdujących się w powietrzu, 
a ich ładunki przyciągają pyłki 
lub cząsteczki kurzu.

Jak w reakcji łańcuchowej, do jonów 
stopniowo doczepia się coraz więcej 
zanieczyszczeń. Następnie opadają 
one na podłogę i można je łatwo 
usunąć podczas codziennego
sprzątania.

Dzięki temu nie przedostają się 
do płuc przy oddychaniu.
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W TEORII
BRZMI TO
WSPANIALE... 

...ale czy rzeczywiście jesteśmy 
w stanie odczuć działanie 
dobrych jonów?

Tak, a szczególnie wtedy gdy nasze ciało 
przyjmuje te ujemnie naładowane. 
Wtedy wydala toksyny i tworzy nowe, 
zdrowe komórki.

Działanie jonów:

Łatwiejsze oddychanie

Spokojniejszy sen

Uczucie bycia wypoczętym

Lepsza zdolność koncentracji

Dobre samopoczucie



Ionit to jedyny, funkcjonalny 
system pokrycia ścian 
we wnętrzach, który aktywnie 
reguluje wilgotność nawet 
przy cienkiej warstwie 
i zwiększa stężenie jonów 
ujemnych w powietrzu.

 

Oczyszcza je z pyłków 
i drobnych cząsteczek kurzu, 
dzięki czemu poprawia 
samopoczucie podczas 
przebywania w zamkniętych 
pomieszczeniach.

ODDYCHAJ ZDROWYM
POWIETRZEM 
WE WŁASNYM DOMU!

 Mineralna farba 
wewnętrzna 
poprawiająca 
jakość powietrza

Gotowa masa szpachlowa 
regulująca wilgotność

Masa szpachlowa 
regulująca wilgotność
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Baumit lonitFinish lub lonitFino 
z funkcją regulacji wilgotności

Masy szpachlowe lonitFinish i lonitFino 
regulują ilość cząsteczek wody w powietrzu.
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Jony – magnes na kurz

Wytworzone jony wiążą drobne 
zanieczyszczenia (pyłki, kurz domowy itp.) 
znajdujące się w powietrzu.
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Jonizacja powietrza w pomieszczeniach 
z Baumit lonitColor

Farba ścienna Baumit lonitColor aktywuje 
cząsteczki i wytwarza naturalną jonizację 
powietrza.
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Długotrwały efekt

Związane zanieczyszczenia opadają 
na podłogę i mogą zostać uprzątnięte. 
Ten efekt jest trwały.
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DZIAŁANIE
SYSTEMU
IONIT 



ZASTOSOWANIE
SYSTEMU IONIT 

System posiada szerokie 
spektrum zastosowań 
i pozwala na uzyskiwanie 
pięknych i funkcjonalnych 
powierzchni. 

Remont 
starego podłoża

Cienkowarstwowo 
na płytach 

kartonowo-gipsowych Na betonie

IonitFinish
IonitFinish/IonitFino

IonitFinish/IonitFinoIonitFinish/IonitFino

IonitFinish/IonitFino
IonitFinish
IonitColor

IonitColor
IonitColor

IonitColor
IonitColor

IonitColor
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FARBA
IonitColor

MINERALNA FARBA WEWNĘTRZNA
POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA

 

 Zwiększa liczbę naturalnych jonów 
w powietrzu 
Przyczynia się do dobrego 
samopoczucia 

Redukuje ilość pyłków i cząsteczek 
kurzu w powietrzu

 

IonitColor cechuje się wysoką 
przepuszczalnością dla pary wodnej, 
doskonałymi właściwościami 
aplikacyjnymi i standardowo 
dostępna jest w 66 pastelowych 
odcieniach kolorów.

 



GOTOWA
MASA 
SZPACHLOWA
IonitFinish
REGULUJĄCA WILGOTNOŚĆ, 
ZAWIERAJĄCA WAPNO, GOTOWA 
DO UŻYCIA, PRZYJAZNA DLA ZDROWIA 
MASA SZPACHLOWA

 Poprawia klimat panujący 
w pomieszczeniach regulując 
wilgotność

 
 

 Doskonale uzupełnia system 
z farbą IonitColor 
Zapewnia idealną jakość powierzchni

Cienkowarstwowa, biała masa szpachlowa 
z funkcjonalnym wypełniaczem mineralnym,
przeznaczona do szpachlowania dużych 
powierzchni w pomieszczeniach zamkniętych 
(standard Q1-Q4), obróbki ręcznej 
lub aplikacji metodą airless. Nadaje się 
do płyt gipsowo-kartonowych, tynku 
i betonu.
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MASA 
SZPACHLOWA
IonitFino
REGULUJĄCA WILGOTNOŚĆ, 
ZAWIERAJĄCA WAPNO, MINERALNA, 
PRZYJAZNA DLA ZDROWIA MASA 
SZPACHLOWA

   

 

 

Masa szpachlowa z funkcjonalnym 
wypełniaczem mineralnym przeznaczona 
do szpachlowania dużych powierzchni 
w pomieszczeniach zamkniętych 
(standard Q1-Q4) oraz obróbki ręcznej 
na płytach gipsowo-kartonowych, tynku 
i betonie. Regulująca wilgotność, 
zawierająca wapno, bardzo dobra 
do szlifowania.

Poprawia klimat panujący 
w pomieszczeniach regulując 
wilgotność

Doskonale uzupełnia system z farbą 
IonitColor

Zapewnia idealną jakość powierzchni



JAK WAŻNE
JEST 
20 GRAMÓW? 

Masy szpachlowe IonitFinish 
i IonitFino, dzięki bardzo 
dobrym właściwościom 
sorpcyjnym w cienkiej 
warstwie, regulują decydujące 
20 g wilgotności powietrza!

Bezustannie przyjmują i oddają 
wilgoć, wspierając w ten 
sposób utrzymanie wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu 
na poziomie 40-60%, 
zapewniającym dobre 
samopoczucie.
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IonitColor 
Standardowa farba dyspersyjna do wnętrz
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IONIT - 
TO DZIAŁA!

Wyniki pomiaru wykazały znaczny
wzrost liczby jonów w powietrzu 
w porównaniu do standardowej 
farby dyspersyjnej stosowanej 
we wnętrzach.



ODDYCHAJ ZDROWYM
POWIETRZEM WE WŁASNYM
DOMU!

 

Raz zastosowane produkty Ionit, 
zachowują na stałe swoje 
właściwości oczyszczania 
powietrza i regulowania 
wilgotności w pomieszczeniach.

 
 

 
www.baumit.com

Mineralna farba 
wewnętrzna 
poprawiająca 
jakość powietrza

Gotowa masa szpachlowa 
regulująca wilgotność

Masa szpachlowa 
regulująca wilgotność
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Odwiedź nasz kanał 
na Youtube i zobacz 
filmy z użyciem 
Baumit Ionit! 

 

 
 

 

Youtube @baumitpolska
www.youtube.com/baumitpolska

 


