
■ Redukcja hałasu
■ Regulacja temperatury
■ Produkty bezemisyjne

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Produkty do płytek  |  Podłogi  |  Zaprawy i betony

Dla bezpieczeństwa 
i komfortu Solidność

ma znaczenie
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Odkryj świat
zdrowego mieszkania 

„Chcemy, aby ludzie 
mieszkali w zdrowych, 
energooszczędnych  
i pięknych domach”.

Obecnie większość życia spędzamy  
w pomieszczeniach. Czynniki sprzyjające 
dobremu samopoczuciu to między innymi 
komfortowa temperatura pomieszczenia,  
a także wilgotność i jakość powietrza.  
To właśnie dlatego nasza „przestrzeń miesz-
kalna” jest tak ważna dla zdrowia. 

Zdrowe budownictwo
Biorąc pod uwagę, że ok. 90% naszego czasu 
spędzamy wewnątrz budynków, jakość mate-
riałów użytych do ich konstrukcji ma ogromne 
znaczenie dla naszego zdrowia. Stworzenie 
podstaw do zdrowego życia jest proste – 

Nasze zdrowie opiera się na trzech dobrze znanych filarach: 
odżywianiu, aktywności fizycznej i stylu życia. Dbając o każdy z nich, 
wzmacniamy nasze zdrowie. Styl życia jest bezpośrednio związany  
z miejscem, w którym mieszkamy. Dzięki odpowiedniemu 
projektowi oraz dobrze dobranym materiałom możliwe jest 
stworzenie budynku o optymalnych parametrach. 

wystarczy zbudować swoje mieszkanie tak,  
aby było bezpieczne dla zdrowia. 

Zdrowe mieszkanie 
Termoizolacja domu oraz ściany regulujące 
klimat w pomieszczeniach sprawiają, że 
czujesz się komfortowo. Dzięki temu możesz 
wieść spokojne i zdrowe życie w pięknym  
i czystym otoczeniu. 

Zdrowe życie
Przestrzeń mieszkalna stanowi miejsce 
relaksu i regeneracji, naszą osobistą kopalnię 
energii, zwłaszcza w okresach wytężonej 
pracy i wyzwań zawodowych.

„Chcemy, aby ludzie 
mieszkali w zdrowych, 
energooszczędnych  
i pięknych domach”.
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Odkryj świat
zdrowego mieszkania 

7 czynników zdrowego mieszkania
Pojęcie klimatu wewnętrznego opisuje 
interakcję różnych czynników oddziałujących 
w pomieszczeniach, które mogą wpływać 
na jakość i komfort życia, a w rezultacie 
także na nasze zdrowie. Poza temperaturą 
i wilgotnością powietrza istnieją również inne 
czynniki oddziałujące na klimat wewnętrzny. 

1. Temperatura
To, czy jest nam ciepło, czy zimno w danym 
pomieszczeniu, uzależnione jest od tempera-
tury odczuwalnej, o której decydują 
dwa czynniki: temperatura powietrza oraz 
powierzchni (promieniowanie cieplne). 

2. Wilgotność powietrza 
Jeśli chcemy czuć się w pomieszczeniu 
komfortowo, oprócz właściwej temperatury 

pokojowej, potrzebujemy odpowiedniego 
poziomu wilgotności powietrza. Względna  
wilgotność mieszcząca się w zakresie 
40–60% jest odczuwana jako przyjemna. 

3. Grzyby – pleśnie
Zbyt wysoka wilgotność powietrza może pro-
wadzić do powstawania w pomieszczeniach 
grzybów – pleśni. Zwiększa to ryzyko infekcji 
i chorób układu oddechowego, może też 
wywołać alergie. Jest to jeden z najbardziej 
niebezpiecznych czynników zagrażających 
zdrowemu mieszkaniu.

4. Hałas
Hałas rozumiany jest jako przeszkadzające, 
irytujące dźwięki. Uważa się, że jest on jed-
nym z najsilniejszych środowiskowych czyn-

ników stresogennych, który może negatywnie 
wpływać na dobre samopoczucie i zdolność 
regeneracji.

5. Emisja zanieczyszczeń 
Wiele źródeł może negatywnie wpływać  
na jakość powietrza w pomieszczeniach  
z powodu emisji zanieczyszczeń. Wśród nich 
znajdują się materiały budowlane, meble oraz 
inne elementy wyposażenia, które mogą stale 
wydzielać szkodliwe substancje – lotne związ-
ki organiczne (LZO).

6. Zapach
Niechciane zapachy wydzielane przez mate-
riały budowlane są nie tylko nieprzyjemne − 
mogą prowadzić do takich dolegliwości, jak ból 
głowy, zmęczenie czy objawy podrażnienia.

7. Oświetlenie 
Jasne i dobrze doświetlone pomieszczenia 
mieszkalne są niezwykle ważne dla zdrowia 
oraz pozytywnego nastawienia.

HAŁAS

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPACH

TEMPERATURA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

GRZYBY – PLEŚNIE
OŚWIETLENIE



4

Park Badawczy Baumit Viva
Firma Baumit zajmuje się tematem 
„zdrowego mieszkania” od blisko trzech 
dekad. W tym czasie wprowadziła na rynek 
wiele innowacyjnych produktów związanych  
z tym obszarem. Jednakże podczas tych 
intensywnych badań okazało się, że obecnie 
jest bardzo niewiele dowodów naukowych  
na to, jaki wpływ mają materiały budowlane 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego  
w 2015 r. powstał unikatowy, ogólnoeuropejski 
projekt badawczy. 

Gdyby ściany potrafiły mówić...
...co by nam powiedziały? Największy projekt badawczy w Europie, Baumit Viva Research,  
gromadzi ponad 1,5 miliona danych pomiarowych rocznie.

■  największy park badawczy materiałów 
konstrukcyjnych w Europie

■ 1,5 mln danych pomiarowych rocznie

■  zewnętrzna analiza przeprowadzana  
przez niezależnych partnerów badania
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Gdyby ściany potrafiły mówić...

technologii konstrukcji, z którymi mogą 
zetknąć się firmy budowlane.

Zwyczaje i zachowania użytkownika
W domach symulowane są zachowania 
użytkownika, np. wietrzenie czy generowanie 
wilgoci w wyniku korzystania z prysznica, 
gotowania, pocenia się itp. W każdym domu 
jest ponad 30 czujników pomiarowych, 
rejestrujących różnorodne parametry fizyczne 
przez całą dobę. Zastosowane materiały 
budowlane są badane pod kątem interakcji 
toksykologicznych, wpływu na samopoczucie, 
komfort oraz zdrowie. Dane pomiarowe są 
rejestrowane i przechowywane z wykorzysta-
niem komputerów w znajdującej się wewnątrz 
stacji pomiarowej.

Badania i odkrycia 
Na terenie przylegającym do Centrum Inno-
wacji Baumit w Austrii powstało 13 ekspery-
mentalnych domów zbudowanych w oparciu 
o różne technologie − od solidnych konstruk-
cji z cegieł i betonu po lekkie szkieletowe 
konstrukcje z drewna. Domy wykończono 
rozmaitymi powłokami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Wymiary wewnętrzne każdego 
budynku to 3 × 4 m. Domy wyposażone są 
w okna oraz drzwi. Na wszystkie obiekty 
oddziałują takie same warunki klimatycz-
ne, jednakowy jest również współczynnik 
przenikania ciepła dla ocieplonych domów. 
Do budowy domów celowo użyto materiałów 
budowlanych dostępnych obecnie na rynku. 
Daje to rzeczywisty obraz możliwości wyboru 

Udowodnione naukowo 
Ponieważ chcemy być absolutnie pewni rezul-
tatów, wyniki testów poddawane są zewnętrz-
nej analizie przeprowadzanej przez nieza-
leżnych partnerów badania, m.in. Austriacki 
Instytut Rozwoju Biologii i Ekologii (IBO), 
Uniwersytet Nauk Stosowanych (FH Burgen-
land) i Uniwersytet Medyczny  
w Wiedniu (MedUni).  
 
Dzieje się tak, ponieważ jest to jedyny sposób 
na poznanie dokładnego wpływu materiałów 
budowlanych na mikroklimat pomieszczeń, 
dzięki czemu będziemy w stanie opracowywać 
nasze produkty tak, by były jeszcze bardziej 
bezpieczne i zdrowe.
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 Mieszkania
3 Filary Zdrowego 

Po kilku latach intensywnych badań, obejmujących 
analizę i ocenę wielu milionów danych, jednoznacznie 
potwierdzono, że technologie i materiały budowlane mają 
znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia. Niezależnie  
od tego, w jakim stylu architektonicznym wzniesiesz 
swój dom, będzie on miał jedną cechę wspólną z innymi. 
Aby był przyjazny dla zdrowia, musi powstać w oparciu 
o trzy następujące elementy:

OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – Ochrona i wygoda
WNĘTRZE JEST WAŻNE – Zdrowe życie w zgodzie z naturą
SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE – Bezpieczeństwo i komfort
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OCIEPLENIE  
PRZEDE WSZYSTKIM

Ochrona  
i wygoda

Bezpieczeństwo  
i komfort

WNĘTRZE  
JEST WAŻNE

Zdrowe życie  
w zgodzie  
z naturą

SOLIDNOŚĆ  
MA ZNACZENIE

 Mieszkania

OCIEPLENIE
PRZEDE WSZYSTKIM 

SOLIDNOŚĆ
MA ZNACZENIE

WNĘTRZE
JEST WAŻNE

Dobra izolacja termiczna nie tylko 
ma znaczący wpływ na energo-
oszczędność Twojego domu,  
ale także zapewnia przyjemnie  
ciepłe ściany zimą, a chłodne 
latem. Przestrzeń życiowa staje się  
więc bardziej komfortowa  
i sprzyjająca zdrowiu.

Solidne ściany, a także stropy 
i podłogi, można chronić od 
zewnątrz dobrą izolacją termiczną 
tak, aby magazynowały ciepło 
zimą, a chłód latem. Im większa 
masa, tym bardziej efektywne ma-
gazynowanie i bardziej stabilna, 
przyjemna i przyjazna dla zdrowia 
temperatura w środku.

Już przy grubości jednego cen-
tymetra tynk wewnętrzny może 
działać jako bufor wilgotności, 
magazynować jej nadmiar i uwal-
niać ją, gdy powietrze staje się 
zbyt suche. Gwarantuje to stabilny 
poziom wilgotności i przyjazne 
dla zdrowia wnętrze.

■
■
■

Wyprawy wierzchnie |  Ocieplenia |  Tynki |  Renowacje

Dla ochrony i komfortu

Ocieplenie wszystkim
przede

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

■
■
■

Klima |  Ionit | Gładzie i szpachle |  Tynki wewnętrzne

Dla naturalnegoi zdrowego mieszkania

Wnętrze jest ważne

■
■
■

Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Produkty do płytek |  Podłogi |  Zaprawy i betony
Dla bezpieczeństwai komfortu Solidnośćma znaczenie
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Odpowiednie materiały budowlane
Firma Baumit od wielu lat tworzy przyjazne  
dla środowiska systemowe rozwiązania 
sprzyjające zdrowemu mieszkaniu, oferując 
produkty, które zapewniają zdrowe powietrze 
w pomieszczeniach, komfort oraz lepsze 
warunki do wypoczynku. Dom powinien 
zapewniać ochronę, jak również umożliwić 
odpowiednią regenerację, odpoczynek  
i możliwość delektowania się przyjemno-
ściami, bez niepotrzebnego stresu.

Park Badawczy Viva
Każdy dzień niesie za sobą liczne wpływy 
czynników środowiskowych. Wiele z nich 
uznawanych jest za szkodliwe, a zatem może 
negatywnie oddziaływać na samopoczucie  
i komfort przebywania wewnątrz budynku.  
W Parku badawczym Viva, ośrodku firmy 
Baumit, prowadzone są intensywne badania 
w celu ustalenia relacji, jakie zachodzą pomię-
dzy tymi czynnikami a różnymi materiałami  
i technikami budowlanymi. Nieustannie gro-
madzone są bardzo duże ilości danych, potem 
analizowanych i poddawanych wnikliwej ocenie. 
Wyniki tych badań jednoznacznie pozwalają na 
określenie wpływu poszczególnych materiałów 
budowlanych na czynniki środowiskowe.

DŹWIĘK

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

Izoluj i oszczędzaj

Domy o masywnej konstrukcji, które posiadają odpowiednią izolację ścian zewnętrznych, najlepiej 
magazynują energię cieplną oraz optymalnie równoważą wahania temperatury.

Solidność ma znaczenie
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Masywne materiały budowlane  
na bazie minerałów 
Materiały budowlane dostępne na rynku, 
cechują się różnymi właściwościami fizycznymi 
i chemicznymi. Jak więc dobrać odpowied-
nie materiały i substancje, aby ograniczyć 
negatywne skutki poszczególnych czynników 
środowiskowych?

„Nic nie zastąpi masy”
Masywne materiały budowlane działają 
na zasadzie akumulatora, pochłaniając, 
przechowując i uwalniając energię cieplną. 
Pomieszczenia, w których masa akumulacyjna 
jest wysoka, nagrzewają się oraz ochładzają 
znacznie wolniej. Masywne materiały budow-
lane wywierają zatem bezpośredni wpływ na 
samopoczucie użytkowników pomieszczeń 
i budynków. Solidna konstrukcja wpływa 
również korzystnie na izolację akustyczną, 
jako że zapewnia efekt tłumienia oraz lepszą 
ochronę przed wszelkimi dźwiękami. Ponadto, 
materiały te składają się głównie z naturalnych 
substancji mineralnych, pomagając uniknąć 
zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynku.

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE

DŹWIĘK
Mieszkańcy są codziennie narażeni na nie-
pożądane bodźce dźwiękowe: z zewnątrz są 
to między innymi odgłosy ruchu ulicznego, 
przechodniów i innych rozmaitych elemen-
tów otoczenia. We wnętrzach można słyszeć 
efekty aktywności sąsiadów, np. ich kroki. 
Jednak ściany wewnętrzne oraz meble 
również odgrywają istotną rolę dla akustyki 
pomieszczeń. Z reguły hałas zewnętrzny 
w domach zbudowanych z betonu jest 
odbierany jako o połowę mniej głośny  
w porównaniu z budynkami o konstrukcji 
drewnianej i z płyt gipsowo-kartonowych. 
Systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków również mogą przyczynić się 
do poprawy izolacyjności akustycznej.

WAHANIA TEMPERATUR
Wysokie temperatury latem oraz gwałtowne 
ochładzanie się pomieszczeń zimą wywołują 
w organizmach różne reakcje i mogą wywie-

rać szkodliwy wpływ na jakość snu  
i regenerację. Pojemność cieplna mate-
riałów budowlanych odgrywa istotną rolę 
w złagodzeniu lub zrównoważeniu zmian 
temperatur, dzięki znacznej masie umożli-
wiającej magazynowanie ciepła.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
Energooszczędność budynku często zwią-
zana jest z jego szczelną konstrukcją.  
W rezultacie wszelkie zanieczyszczenia 
dłużej utrzymują się w pomieszczeniach. 
Wymiana powietrza wewnątrz domu 
na powietrze zewnętrzne jest znacznie 
bardziej ograniczona w nowych niż  
w starych budynkach. Oznacza to koniecz-
ność stosowania lepiej dopasowanych 
materiałów budowlanych, czyli wybór tych 
pozbawionych zanieczyszczeń, wytworzo-
nych na bazie bezpiecznych surowców 
oraz zapewniających możliwość lepszej 
wymiany powietrza.

WAHANIA TEMPERATUR
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ZAGROŻENIE HAŁASEM ZE WSZYSTKICH STRON

(np. głośność, kształt fali lub wysokość tonów). 
Szkodliwy wpływ tego zjawiska może przybierać 
różne formy, począwszy od lekkiego rozdrażnie-
nia po poważne, negatywne skutki zdrowotne. 
Hałas zalicza się do najbardziej nieprzyjemnych 
oddziaływań środowiskowych i najsilniejszych 
środowiskowych czynników stresogennych.

Izolacja akustyczna
Wygłuszenie, izolacja akustyczna oraz akustyka 
pomieszczeń stanowią istotne cechy budyn-
ków i odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 
dobrego samopoczucia i zdrowia użytkowników. 
Izolacja akustyczna ma za zadanie wygłuszyć 
dźwięki dochodzące z zewnątrz lub z sąsiednich 
pomieszczeń, ograniczając stresogenny hałas.

Dźwięki 
zewnętrzne 
takie, jak np. 
hałas uliczny, 
wiatr itp.  
– również 
wpływają na 
komfort ludzi 
przebywających  
w pomiesz- 
czeniu.

Hałas 
z zewnątrz 

Odgłos kroków

Akustyka wnętrz

Komfortowa akustyka

Dźwięk ma wiele źródeł i może przenosić się różnymi drogami - w powietrzu (np. rozmowa, muzyka, 
hałas z zewnątrz itd.) bądź poprzez elementy budynku. Dźwięki drugiego typu nazywane są 

dźwiękami materiałowymi lub uderzeniowymi. Odgłosy zewnętrzne to np. hałas uliczny, pracujące 
maszyny, wiatr. Dźwięki wewnątrz budynków związane są z aktywnością ludzi, działającymi 

urządzeniami, wyposażeniem itp.

Dźwięk

Hałas może być źródłem chorób
Hałas oznacza dźwięki, które przeszkadzają 
w poprawnym funkcjonowaniu, wzbudzają 
niepokój, irytację lub są szkodliwe. Nie jest to 

pojęcie fizyczne, a subiektywne: to, czy odgłos 
jest odbierany jako hałas, zależy od percepcji 
osób na niego narażonych. Można dokonać 
pomiarów charakteryzujących częściowo hałas 
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Bariery dla hałasu z zewnątrz
Metody wygłuszania, takie jak bariery  
dźwiękowe i ekrany akustyczne wzdłuż ulic  
i torów kolejowych, są stosowane powszech-
nie i stanowią kontrowersyjny, wciąż aktualny 
temat. Stosując masywne materiały budow-
lane, można w znacznym stopniu poprawić 
komfort życia. Zgodnie z pomiarami dźwięku, 
przeprowadzonymi w Parku badawczym 
Baumit Viva, masywne elementy budowlane 
redukują hałas zewnętrzny nawet o 50%.

Dźwięki uderzeniowe
Poza izolacją termiczną, dobra izolacja aku-
styczna stanowi obecnie jedno z kluczowych 
kryteriów dla budynków wysokiej klasy. Hałas 
wynikający z przenoszenia dźwięków ude-

rzeniowych może niekorzystnie wpływać na 
zdrowie. Im bardziej poszczególne elementy 
konstrukcyjne są od siebie oddzielone, tym 
skuteczniej można wytłumić niechciane 
odgłosy. Masywność ścian, sufitów i podłóg 
sprzyja tłumieniu dźwięków w budynkach.

Akustyka pomieszczenia 
W trakcie budowy i wyposażania budynków 
nacisk kładzie się zazwyczaj na wrażenia 
estetyczne lub na funkcjonalność powierzchni 
biurowej, często pomijając akustykę. Jednak 
efektywność pracy i regeneracji rośnie wraz 
z lepszymi warunkami akustycznymi we wnę-
trzu. Natomiast zła akustyka jest szkodliwa 
i stanowi źródło stresu.
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Ciepło zimą, chłodno latem 
Stosując materiały o wysokiej masie akumu-
lacyjnej,  zapewnia się odpowiednią termoizo-
lację wnętrz. Znaczy to, że gdy zimą pomiesz-
czenie zostanie ogrzane do odpowiedniej 
temperatury, ciepło ścian nie będzie obniżać 
się zbyt szybko – zatem salon po wywietrzeniu 
ogrzeje się ponownie dużo szybciej. Ściany  
i podłoga działają podobnie do pieca kaflo-
wego. Latem natomiast obserwuje się odwrotne 
zjawisko: w pomieszczeniach utrzymuje się 
przyjemny chłód. Im lepsza termoizolacja, tym 
elementy konstrukcyjne budynku mogą lepiej 
wykorzystywać masę akumulacyjną. Dobra izo-
lacja i największa możliwa masa akumulacyjna 
stanowią zatem dwa istotne czynniki zapewnia-
jące komfortowe warunki mieszkalne.

Chłodzenie i ogrzewanie się ścian,  
sufitów i podłóg
Zgodnie z wynikami badań, materiały budow-
lane, grubość ścian, stropów i podłóg wpływają 
na gospodarkę cieplną budynku. Większa 
masa akumulacyjna pozwala powierzchniom 
na skuteczniejsze obniżanie temperatury  
w pomieszczeniach latem oraz ogrzewanie ich 
zimą. O ile masywne stropy i podłogi mogą 
pomagać utrzymać niskie lub wysokie tempe-

ratury przez ponad 12 godzin, o tyle  
w budynkach o lekkiej konstrukcji potencjał ten 
wyczerpuje się w dużo krótszym czasie. Tempe-
ratura powierzchniowa ścian wewnętrznych jest 
również uzależniona od wykorzystanych mate-
riałów. Zgodnie z pomiarami przeprowadzonymi 

w Parku badawczym Baumit Viva, różnice 
temperatur powierzchni wewnątrz domów  
o masywnej budowie wynosiły maks. 4°C, 
podczas gdy w przypadku lekkich konstrukcji 
stwierdzono różnice temperatur powierzchni 
ścian wewnętrznych na poziomie 8°C.

Zrównoważony klimat w pomieszczeniu

Elementy budynków charakteryzujące się wysoką akumulacją, np. masywne ściany, podkłady podłogowe 
oraz tynki, mogą pochłaniać, magazynować i uwalniać energię cieplną w chłodniejszych okresach.

Wahania temperatur



Baumit. Pomysły z przyszłością. 13

Przegrzewanie latem 
Badania wykazują, że pomieszczenia 
w budynkach o niskiej masie akumula-
cyjnej, mogą znacznie łatwiej i częściej 
ulegać przegrzaniu. 

NIE ZA ZIMNO, NIE ZA CIEPŁO

Efekt opóźnienia i łagodzenia  
zmian temperatur 
Zgodnie z wykresem, masywne ściany 
opóźniają, a także znacząco redukują 
wpływ skrajnych temperatur zewnętrz-
nych. Oznacza to, że temperaturę 
wewnątrz budynku można utrzymać 
na bardziej wyrównanym poziomie.

KFW-40 * ‒ lekka konstrukcja

KFW-40 * ‒ masywna konstr.

Godziny (>30°C)
Godziny (28-30°C)
Godziny (26-28°C)

Miesiąc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60%

50%

40%

30%
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0%

Źródło: ALware, Braunschweig
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* KFW-40 klasa budynków energooszczędnych
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Dostępne są coraz dokładniejsze dane 
naukowe dotyczące wpływu zanieczysz-
czeń na organizm ludzki. W szczególności 
w nowych lub remontowanych budynkach 
poziom zanieczyszczeń może być podwyż-
szony, co prowadzi do powstawania nie-
przyjemnych zapachów lub występowania 
problemów zdrowotnych u mieszkańców. 

LZO
LZO (lotne związki organiczne, ang. volatile 
organic compounds – VOC) są to substancje 
drażniące, często o silnym zapachu, występu-
jące w wielu produktach, między innymi  
w materiałach budowlanych. Kobiety w ciąży, 
niemowlęta, dzieci, a także osoby starsze 
są w szczególności narażone na szkodliwe 
działanie zanieczyszczeń LZO. Mogą one 
działać drażniąco na układ oddechowy i oczy 
lub powodować zmęczenie, ospałość i bóle 
głowy, a także reakcje alergiczne.

Brak zanieczyszczeń

Obecnie wyjątkową wagę przykłada się do zdrowego życia, zatem kwestia jakości  
powietrza wewnątrz budynków oraz poziomu jego zanieczyszczenia  

staje się jeszcze bardziej istotna niż dotychczas.

Emisja zanieczyszczeń
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Badania w Viva Park
Jakie substancje zanieczyszczające  
i w jakich ilościach są uwalniane w pomiesz-
czeniach przez różne materiały budowlane? 
Badacze w Parku badawczym Viva przeanali-
zowali te zagadnienia i przeprowadzili pomiary 
zanieczyszczeń LZO i formaldehydem. 
Stwierdzili oni, że w budynkach wykonanych 
z betonu oraz różnych powszechnie stosowa-

nych cegieł i bloczków budowlanych, posiada-
jących mineralne wykończenia wewnętrzne, 
lotne związki organiczne są obecne w mini-
malnym stopniu po zakończeniu budowy.

Gwarancja braku zanieczyszczeń 
Materiały firmy Baumit nie są jednak testo-
wane wyłącznie w Parku badawczym Viva. 
Baumit współpracuje ściśle z uzna-

nymi instytutami badawczymi w celu zwery-
fikowania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
swoich produktów dla ludzi i środowiska: 
w NaturePlus badane są materiały natu-
ralne, chroniące zdrowie oraz środowisko 
naturalne, w Eco Institute sprawdzany jest 
brak zawartości zanieczyszczeń w mate-
riałach budowlanych, a w GEV* testowane 
są niskoemisyjne produkty budowlane. 

Produkty Baumit są godne zaufania  
i bezpieczne dla ludzi i środowiska. 

Co to jest Emicode?
Emicode jest to znak zastrzeżony, 
klasyfikujący niskoemisyjne mate-
riały budowlane. Stanowi wska-

zówkę dotyczącą zdrowia konsu-
mentów oraz ochrony środowiska, 

dla osób dokonujących oceny i wyboru 
produktów budowlanych zawierających 

substancje chemiczne. Etykieta Emicode 
klasyfikuje materiały na trzy kategorie, które 
określają emisyjność danego produktu.

•  EMICODE EC 1 PLUS, kategoria premium → 
„bardzo niski poziom emisji”

•  EMICODE EC 1 →  
„bardzo niski poziom emisji”

•  EMICODE EC 2 →  
„niski poziom emisji”

* GEV – Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials www.emicode.com/en/fields-of-activity/
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Solidność ma
    znaczenie

i komfortu
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Strona 20

Do profesjonalnego układania płytek niezbędne jest odpowiednie 
przygotowanie podłoża. Niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z nierównymi, wyjątkowo chłonnymi lub niechłonnymi 
powierzchniami, Baumit oferuje odpowiedni produkt dla każdego 
przypadku. Produkty do płytek Baumit są również doskonale 
przygotowane do skutecznej i trwałej ochrony przed wilgocią.

Mocne wiązanie na całe życie!

Systemowe rozwiązania do układania płytek. Kompletny zestaw wyrobów do układania płytek,  
od izolacji podłoża do silikonu! Produkty te są optymalnie dopasowane i zawsze dostarczają 

właściwych rozwiązań dla indywidualnego projektu.

Baumit Produkty do płytek
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FUGI I SILIKONY Strona 24KLEJE DO PŁYTEK Strona 22

Kleje do płytek Baumit spełniają nie tylko surowe normy 
europejskie, ale oferują również odpowiednie rozwiązania  
dla każdego przeznaczenia – do zastosowań wewnątrz  
i na zewnątrz, na podłożach cementowych lub gipsowych  
oraz do płytek wszystkich typów i rozmiarów.

Baumit PremiumFuge i Baumit Silikon dopełniają idealnie cały 
system. Łączą poszczególne elementy, jednocześnie chroniąc  
je przed przenikaniem wilgoci. W efekcie tworzą atrakcyjne  
ogólne wrażenie. 

■ Niezawodna przyczepność i trwałość
■ Wysoka elastyczność
■ Szybkość aplikacji
■ Szeroka oferta wyrobów
■ Sprawdzone rozwiązania systemowe
■ Wodo- i mrozoodporność
■ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
■ Odporność na zabrudzenia i rysy
■ Szeroki wybór kolorów fug i silikonów
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Baumit Preciso Speed
Elastyczna, wodo- 
i mrozoodporna, cementowa 
zaprawa wyrównująca. Ma 
niską nasiąkliwość, wysoką 
wytrzymałość i przyczepność 
do podłoża. Przeznaczona 
do miejscowego, szybkiego 
szpachlowania ścian 
i podłóg, wypełniania 
ubytków oraz wyrównania 
podłoża w zakresie 2 – 30 mm, 
wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

Baumit Grund
Wysokiej jakości, 
szybkoschnący,  
na bazie dyspersji żywicy 
syntetycznej podkład 
gruntujący. Przeznaczony 
do gruntowania chłonnych 
podłoży mineralnych, przed 
zastosowaniem podkładów 
podłogowych, zapraw 
klejowych oraz izolacji 
przeciwwilgociowych, 
wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

Baumit SuperPrimer
Gotowy do użycia, 
zawierający piasek 
kwarcowy, podkład 
gruntujący na bazie dyspersji 
żywic syntetycznych. Idealnie 
nadaje się do przygotowania 
niechłonnych podłoży  
w pomieszczeniach oraz  
na zewnątrz, także na starych 
podłożach poddawanych 
renowacji.

   silne i bezpieczne
  szybkie i łatwe w aplikacji
   odpowiednie dla każdego 
sposobu układania płytek

Mocne wiązanie dla pięknych płytek 
Dzięki bogatej gamie produktów Baumit 
możesz w łatwy i bezpieczny sposób spełnić 
swoje marzenia o pięknych płytkach. Produkty 
Baumit są podstawą szerokiego obszaru 
możliwości projektowych – w łazience,  
w kuchni, a także na balkonie i tarasie. 

Silne i bezpieczne 
Na każdym podłożu i dla każdego rodzaju 
płytki, sprawdzona i atestowana jakość Baumit 
zapewnia wysoką przyczepność. Oczywiście 
to samo dotyczy obszarów narażonych na 
obciążenia termiczne. Niezależnie od tego, 

czy jest to ogrzewanie podłogowe, czy silna 
ekspozycja na działanie promieni słonecznych 
na zewnątrz, produkty Baumit są zawsze 
właściwym wyborem dla płytek.

Szybkie i łatwe 
Gama produktów Baumit jest zoptymalizowana 
pod kątem szybkiej i łatwej aplikacji. Pozwala 
to z łatwością osiągać doskonałe wyniki 
w najszybszym możliwym czasie.

Odpowiednie dla każdej techniki  
kładzenia płytek
Niezależnie od tego, czy jest to kamień 

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzone i gotowe

Baumit Produkty do płytek
Dzięki bogatej gamie produktów Baumit możesz w łatwy i bezpieczny sposób spełnić 

swoje marzenia o pięknych płytkach. Produkty Baumit są podstawą szerokiego obszaru 
możliwości projektowych – w łazience, w kuchni, a także na balkonie i tarasie. 
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naturalny, czy sztuczny, produkty Baumit 
stanowią niezawodne rozwiązanie do 
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Mogą 
zagwarantować, że Twój salon, pomieszczenia 
przeznaczone do wypoczynku oraz wymarzony 
taras będą piękne i komfortowe.

Przygotowanie i uszczelnianie
Aby uzyskać optymalny rezultat, podłoże  
musi być równe, suche, wolne od oleju  
i pyłu oraz posiadać wystarczającą nośność. 
Wszelkie duże nierówności powierzchni należy 
wcześniej wyrównać za pomocą odpowiedniej 
zaprawy wyrównującej (np. Baumit Preciso 

do podłóg i ścian). W zależności od stanu 
powierzchni przyczepność zaprawy klejowej 
może być osłabiona. Jednak odpowiedni 
preparat gruntujący pomoże szybko rozwiązać 
ten problem. W przypadku bardzo chłonnych 
powierzchni, takich jak gips lub płyty gipsowo- 
-kartonowe, idealnym rozwiązaniem jest 
Baumit Grund. Aby zwiększyć przyczepność 
na niechłonnym podłożu (np. stare płytki), 
zalecamy Baumit SuperPrimer.

Skuteczne w walce z wilgocią
Okładziny z płytek ceramicznych, kamieni 
sztucznych i naturalne okładziny kamienne  

Baumit Proof
Jednoskładnikowa, trwale 
elastyczna hydroizolacja 
do wykonywania 
bezspoinowych 
uszczelnień  
w pomieszczeniach 
mokrych  przed 
układaniem płytek 
ceramicznych wewnątrz 
budynków.

Baumit Protect
Jednoskładnikowa, 
elastyczna, mineralna 
zaprawa uszczelniająca 
na bazie cementu, 
do wykonywania 
hydroizolacji 
podpłytkowych na 
balkonach, tarasach  
i cokołach budynków 
przed układaniem 
okładzin ceramicznych, 
wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

Baumit StrapPlus
Zapewniająca 
wodoszczelność 
i odporność na 
starzenie w środowisku 
alkalicznym, elastyczna 
taśma uszczelniająca. 
Przeznaczona do 
montażu w warstwie 
izolacji podpłytkowej 
w strefie łączenia ścian 
i podłóg, wewnątrz i na 
zewnątrz. Do stosowania 
z Baumit Protect i Proof.

Baumit Strap
Elastyczna taśma 
uszczelniająca. Specjalna 
konstrukcja taśmy  
z siateczką zapewnia 
doskonałą przyczepność 
oraz łatwość profilowania. 
Przeznaczona do montażu 
w warstwie hydroizolacji 
przy łączeniach ścian  
i podłóg. Polecana  
do stosowania  
z Baumit Proof. 

ZABEZPIECZANIE I USZCZELNIANIE

ze względu na konieczność stosowania fug  
nie są wodoodporne. Stąd ściany i konstrukcje 
podłogowe pod nimi wymagają zabezpieczenia 
przed wilgocią. Zapewnia to odporna na wodę 
warstwa uszczelniająca, która skutecznie chroni 
podłoże przed penetracją wilgoci. Baumit Proof 
jest idealny do zapewniania bezszwowej 
izolacji wewnętrznej. Z kolei Baumit Protect to 
skuteczne rozwiązanie do użytku zewnętrznego. 

Idealne połączenie
Taśma uszczelniająca Baumit Strap gwarantuje 
bezpieczną ochronę w strefie łączenia ścian  
i podłóg oraz uszczelniania połączeń narożnych.
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Solidne i trwałe

Baumit Produkty do płytek
Aby uzyskać optymalne wyniki podczas układania płytek, należy użyć odpowiedniego kleju. Właściwy 

wybór kleju do płytek zależy od rodzaju podłoża i wielkości oraz materiału, z jakiego wykonane są płytki. 
W przypadku klejenia płytek na zewnątrz, zaprawa musi być zarówno mrozo-, jak i wodoodporna. Warto 

również wybrać klej elastyczny, bowiem tego rodzaju warstwa będzie w stanie przenosić niewielkie 
odkształcenia posadzki i podłoża spowodowane dużymi wahaniami temperatury.

   wysoka przyczepność
   szybka aplikacja
   szeroki zakres pewnych rozwiązań

Siła przyczepności
Jednym z kluczowych parametrów jest 
wytrzymałość na zrywanie, inaczej 
przyczepność. Zgodnie z normą PN-EN-12004 
obowiązują dwie klasy przyczepności – C1 i C2. 
Klasa C1 określa minimalny wymóg na ≥ 0,5 
N/mm². Klasa C2 oznacza klej o przyczepności 
≥ 1 N/mm² dla zapraw cienkowarstwowych,  
a tym samym oznacza wyrób o znacznie 
wyższych parametrach. Klejów C2 można 
używać na wszystkich typowych podłożach 
budowlanych (szczególnie polecane na 

zewnątrz), a przede wszystkim na trudniejszych 
podłożach (np. warstwach hydroizolacji, starych 
okładzinach ceramicznych, lastriko itp.). 

Odkształcalność
Odkształcalność kleju to podatność 
utwardzonego kleju na deformację pod 
wpływem działań naprężeń między płytką 
ceramiczną a podłożem. Dla klejów S1 
odkształcenie powinno zawierać się w zakresie 
od 2,5 mm do 5 mm, natomiast dla klejów S2 
powinno wynosić min. 5 mm.

Właściwości aplikacji
Dodatkowe oznaczenia, takie jak T i E, 
określają właściwości aplikacji i dobierane są 
zależnie od przeznaczenia wyrobu. 
Dany klej może mieć kilka z tych cech. 
T (tiksotropowy) – oznacza wyrób  

o zmniejszonym spływie. Taki klej nadaje się 
zwłaszcza do stosowania na ścianach.  
Spływ kleju ≤ 0,5 mm. 
E – oznacza wyrób o wydłużonym czasie otwartym.
Wydłużony czas otwarty pozwala na nakładanie 
kleju na większą powierzchnię i ułożenie na niej 
płytek nawet po upływie 30 minut.

KLEJE

Baumit Basic
Dla standardowych zastosowań wewnątrz 
pomieszczeń doskonale sprawdzą się 
zaprawy Baumit ProPlus (do gresu  
i terakoty) oraz Baumit Basic. 

Baumit FlexUni
Baumit zapewnia odpowiedni klej do 
każdego zastosowania. Oferta elastycznych 
zapraw klejowych Baumit obejmuje:  
FlexTop (wysokoelastyczny), FlexFlow 
(rozpływny, idealny do dużych formatów) 
i FlexUni (elastyczny). Dzięki specjalnym 
dodatkom zaprawy te cechują 
się doskonałymi parametrami technicznymi, 
co pozwala układać płytki bezpiecznie, 
nawet na krytycznych podłożach.
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4

3

Baumit StrapPlus – taśma uszczelniająca

7 Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy

Baumit Silikon – wypełniacz silikonowy

5

4

Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
do płytek/
Baumit FlexFlow – rozpływna zaprawa klejowa do płytek 
o dużym formacie/
Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek

6 Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania

Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania

5

4

7
4

3

3

2

2
1

6

2

1

Baumit Grund – podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Baumit SuperPrimer – podkład sczepny do podłoży o małej 
chłonności

3

2

Baumit Protect – zaprawa uszczelniająca

Baumit FlexTop – wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
do płytek/
Baumit FlexFlow – rozpływna zaprawa klejowa do płytek 
o dużym formacie/
Baumit FlexUni – elastyczna zaprawa klejowa do płytek

1

1 Baumit Rapido 1 Speed – błyskawiczna posadzka 
cementowa 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

„PŁYTKA NA PŁYTKĘ”NA BALKONIE / TARASIE

PR
OD

UK
TY

 D
O 

PŁ
YT

EK



24

  wysoce elastyczna
  dostępna w 24 kolorach 
  wodoodporna i mrozoodporna

Szybko i łatwo
Baumit PremiumFuge to szybkie  
i uniwersalne rozwiązanie do wszystkich 
rodzajów płytek i podłoży. Produkt jest 
wyjątkowo elastyczną i wodoodporną 
zaprawą do fugowania. Jej wysoka 
odporność na mróz, zabrudzenia i pleśń 
sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Dzięki łatwemu wprowadzaniu 
w szczelinę i szybkiemu tempu wiązania jest 
bezproblemowa w stosowaniu i obróbce. 
Odpowiednia do płytek ceramicznych,  
płyt, mozaiki, kamienia naturalnego  
i gresu porcelanowego. Do ogrzewania 
podłogowego i pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona  
do stosowania na ścianach i podłogach,  
a także na tarasach i balkonach. 

Bezpieczna i elastyczna
Do trwale elastycznego uszczelniania szczelin 
i połączeń wewnątrz i na zewnątrz budynków 
przeznaczona jest jednoskładnikowa masa 
szpachlowa na bazie silikonu Baumit Silikon. 
To produkt odporny na promieniowanie 
UV, działanie wody oraz bakterii i pleśni. 
Idealnie nadaje się do uszczelniania 

połączeń ścian i podłóg (z powłokami 
ceramicznymi wewnątrz i na zewnątrz 
budynków), szczelin oraz fug pomiędzy 
płytkami i innymi materiałami (takimi 
jak wanny, futryny drzwiowe itp.). Baumit 
PremiumFuge i Baumit Silikon są dostępne 
w 24 modnych kolorach, co sprawia, że 
można je wykorzystywać w zróżnicowanych 
aranżacjach.

Szczelna i elastyczna

Baumit PremiumFuge
Fugowanie odgrywa wyjątkowo ważną rolę przy układaniu płytek.  

Fuga spaja poszczególne elementy i jednocześnie chroni je przed wnikaniem wilgoci. 
Tworzy również estetyczne wykończenie.



Baumit. Pomysły z przyszłością. 25

NATURAL LINE

white jasmin bahama manhattan pale olive irish sand

VINTAGE LINE

bermuda ice blue lavender spring rose antique pink terracotta

COUNTRY LINE

rubin dark brown brown light brown miel camel

URBAN LINE

grey silk grey cement grey taupe antracite carbon
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RAPIDO – SZYBKIE I MOCNE Strona 29

Błyskawiczna posadzka cementowa została stworzona  
do wykonywania wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych  
oraz do stosowania jako finalna warstwa posadzkowa. Skrócenie 
czasu prac związanych z układaniem podłogi oraz jednoczesna 
precyzja i solidność są teraz możliwe dzięki zastosowaniu
Baumit Rapido 1 Speed lub Baumit Rapido 4. 

NIVELLO – GŁADKIE I RÓWNE Strona 28

Nierówne podłogi, które wymagają wygładzenia i wyrównania, 
szczególnie w starych budynkach, potrzebują wysokiej jakości, 
płynnej masy samopoziomującej. Baumit Nivello są idealnym 
wyborem dla uzyskania jednorodnego, mocnego i równego 
podłoża. 

Mocne i szybkie podkłady podłogowe

Masy samopoziomujące i jastrychy Baumit są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich typów podłóg 
w starych oraz nowych budynkach. Niezależnie od tego, czy są to podkłady związane z podłożem, 
ułożone na warstwie oddzielającej, czy na izolacji termicznej lub akustycznej, produkty Baumit są 

szybkie i łatwe do zastosowania, pozwalają osiągnąć doskonale równą powierzchnię oraz cechują się 
wyjątkową trwałością. Bez żadnych ograniczeń nadają się również do ogrzewania podłogowego.

Baumit Systemy podłogowe
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JASTRYCHY – SILNE I WYTRZYMAŁE Strona 32ALPHA – SAMOPOZIOMUJĄCE I BEZSKURCZOWE  Strona 30

Baumit Alpha idealnie nadają się zarówno do dużych 
powierzchni, jak i do ogrzewania podłogowego. Dzięki swoim 
właściwościom (m.in. wysokiemu współczynnikowi przewodzenia 
ciepła λ) doskonale współpracują z systemem ogrzewania, 
zapewniając optymalne przekazywanie ciepła z rur grzewczych 
za pośrednictwem podkładu podłogowego.

Podkład podłogowy Baumit Solido to klasyk w swoim  
gatunku. Dzięki sprawdzonej wysokiej jakości nadaje się  
do wszystkich konwencjonalnych zastosowań. Jeśli potrze-
bujesz czegoś mocniejszego, użyj wzmocnionego włóknami 
Baumit Solido 225 Fiber. Dzięki swoim właściwościom 
doskonale nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz oraz do formowania spadków.

■ Wysoka trwałość i wytrzymałość
■ Doskonałe właściwości robocze
■ Efektywność i szybkość realizacji prac
■ Niski skurcz liniowy
■ Możliwość układania okładzin po krótkim czasie
■ Doskonałe do systemów ogrzewania podłogowego
■ Komfort i bezpieczeństwo dla Wykonawców
■ Stabilne podkłady najwyższej jakości
■ Sprawdzone rozwiązania dla wszelkich zastosowań
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Gładkie i równe

Baumit Nivello
Masy samopoziomujące Baumit to najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji wymagającej 
wyrównania podkładu. Są łatwe w aplikacji i proste w użyciu, a także tworzą doskonały 

podkład pod płytki i wszelkiego rodzaju inne warstwy wykończeniowe.

na bazie dyspersji żywic syntetycznych.  
Do gruntowania chłonnych podłoży 
mineralnych, przed zastosowaniem podkładów 
podłogowych, mas samopoziomujących, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  samopoziomujące
  niski skurcz liniowy
   na podłoża z ogrzewaniem 
podłogowym

Masy samopoziomujące 
Masy samopoziomujące przeznaczone 
są nie tylko do wyrównywania podłoży 
charakteryzujących się znacznymi różnicami 
wymiarowymi, lecz także do niwelowania różnic 
wysokości w przypadku remontów podłóg. 
Baumit Nivello to produkty niezastąpione 
do uzyskania odpowiedniego podkładu pod 
płytki w dużych rozmiarach czy pod gładkie 
wykładziny podłogowe, jak PVC, linoleum, 
wymagające gładkości w stopniu, jakiego 
nie da się standardowo osiągnąć przy 
zastosowaniu jastrychu. 

Baumit Nivello
Masy samopoziomujące Baumit to najlepszy 
wybór w tego rodzaju sytuacjach. Produkty  
na bazie specjalnego spoiwa z wykorzystaniem 
gipsu alfa (Baumit Nivello Quattro i Baumit 
Nivello Centro) lub cementu (Baumit Nivello 30 
i Baumit Nivello 10) to mieszanki wyjątkowo 
szybkowiążące, wytrzymałe i przeznaczone 
również do stosowania z ogrzewaniem 
podłogowym. Jako podkład gruntujący do 
podłoży chłonnych zalecamy Baumit Grund  
lub do niechłonnych – Baumit SuperPrimer. 

Baumit Nivello Quattro
Masa samopoziomująca, praktycznie 
bezskurczowa, klasy CA-C20-F6. Doskonała 

pod różnego rodzaju okładziny podłogowe 
oraz na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. 
Odporna na obciążenia skupione.  
Do układania ręcznego i maszynowego  
w grubości 1–20 mm.

Baumit Nivello 30
Masa samopoziomująca na spoiwie 
cementowym, klasy CT-C35-F6. Pod 
wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe. 
Odporna na obciążenia skupione. Również 
do stosowania na podłoża z ogrzewaniem 
podłogowym i w pomieszczeniach mokrych. 
Do układania ręcznego i maszynowego  
w grubości 2–30 mm.

Baumit Grund
Podkład gruntujący gotowy do użycia, 
szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy, 
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Szybkie i mocne

Baumit Rapido
Posadzki Baumit są odpowiednie do nowych instalacji oraz remontów, ponieważ 
gwarantują długotrwałą stabilność i doskonały wygląd podłóg. Wybór zależy od 
zastosowania końcowego, wielkości obciążenia i rodzaju okładziny podłogowej. 

i kamienne, panele podłogowe, wykładziny 
dywanowe i PVC, parkiety, posadzki żywiczne 
itp. Również do stosowania w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności. Pozwala na łatwe 
formowanie spadków. Może stanowić osta-
teczną warstwę użytkową. Do aplikacji ręcznej 
i maszynowej. 

Obejrzyj film i dowiedz się, w jaki 
sposób przygotować błyska-
wiczną posadzkę cementową 
Baumit Rapido 1 Speed na 
izolacji termicznej/ akustycznej.

Baumit Rapido 4
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka 
cementowa, klasa CT-C30-F5-A12 wg PN-EN 
13813. Przeznaczona do wykonywania 
szybkowiążących i szybkoschnących posadzek 
cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkła-
dów podłogowych pod posadzki: związanych z 
podłożem, na warstwach rozdzielających oraz 
pływających. Do stosowania na ogrzewanie 
podłogowe oraz na tarasach i balkonach. Do 
użycia w budynkach mieszkalnych i użytecz-
ności publicznej pod wszelkiego rodzaju 
wykończenia, jak np.: masy samopoziomujące, 
zaprawy uszczelniające, płytki ceramiczne 

   układanie okładzin podłogowych 
już po 24 godzinach

   wysoka wytrzymałość i odporność 
na duże obciążenia

    na ogrzewanie podłogowe  
oraz na balkony i tarasy

Baumit Rapido 1 Speed 
Błyskawiczna posadzka cementowa klasy  
CT-C35-F6-A12 wg PN-EN 13813. W sytuacji, 
gdy „mocne” nie jest dostatecznie mocne, a 
„szybkie” nie jest dość szybkie, potrzebujesz 
Baumit Rapido 1 Speed 
– prawdziwego demona prędkości wśród 
posadzek firmy Baumit. Dzięki innowacyjnej 
technologii Baumit oszczędzającej czas, Rapido 
1 Speed jest gotowy do układania okładzin już 
po 24 godz. Ma on jednak jeszcze więcej zalet: 
dzięki swojej wysokiej wytrzymałości końcowej 
jest odporny na duże obciążenia.    

Zawartość wilgoci resztkowej w czasie. Wyniki uzyskano w warunkach normalnych w temp. ok. 20oC i 65% wilgotności. Każdorazowo, 
przed zastosowaniem materiałów posadzkarskich, należy wykonać test wilgotności (metodą CM). 

Czas / grubość warstwy 10 mm 50 mm 100 mm
1 dzień 1,8% 2,0% 2,5%

3 dzień 1,8% 1,8% 2,0%

5 dzień 1,8% 1,8% 1,8%

SZYBKOŚĆ WYSYCHANIA RAPIDO 1 SPEED

Błyskawiczna szybkość realizacji prac
■  szybkowiążąca i szybkoschnąca
■  ruch pieszy już po 3 godz.
■  okładziny podłogowe już po 24 godz.

Doskonałe parametry techniczne
■  wysoka wytrzymałość na ściskanie
■  wysoka wytrzymałość na zginanie
■  dobra odporność na ścieranie

Bardzo szeroki zakres zastosowania
■  grubość od 10 do 100 mm
■  wodo- i mrozoodporna
■  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
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  wysoka efektywność
   doskonałe rozwiązanie  
dla systemów ogrzewania

    wyrównanie podłoża  
w szerokim zakresie grubości

Podkłady Alpha dają jednorodne i gładkie 
powierzchnie o wysokiej jakości, co zapewnia 
osiągnięcie doskonałych właściwości użytko-
wych i pozwala na wykończenie praktycznie 
dowolnym rodzajem posadzki. 

Baumit Alpha 2500
Szybkowiążący podkład samopoziomu-
jący, bezskurczowy, klasy CA-C25-F6. 
Przeznaczony do wykonywania podkładów 
podłogowych związanych z podłożem, na 

warstwie oddzielającej lub termoizolacyj-
nej, wewnątrz budynków. Jako podkład 
pod płytki, wykładziny, parkiet, panele 
tworzy gładką i równą powierzchnię wy-
sokiej wytrzymałości. Do aplikacji ręcznej 
i maszynowej. Szczególnie polecany na 
ogrzewanie podłogowe z uwagi na bardzo 
dobre przewodzenie ciepła. Przeznaczo-
ny do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych i budynkach użyteczności 
publicznej.

■   równa i gładka powierzchnia  
o wysokiej wytrzymałości

■   wchodzenie już po 6 godz.  
(podkład związany z podłożem)

■   doskonały do systemów  
ogrzewania podłogowego  

Obejrzyj film instruktażowy 
z wylewania podkładu sa-
mopoziomującego Baumit 
Alpha 2500. 

Baumit Alpha 2000
Podkład samopoziomujący, bezskurczowy, 
klasy CA-C20-F5. 
Przeznaczony do wykonywania podkładów 
podłogowych związanych z podłożem,  
na warstwie oddzielającej lub termo-izola-
cyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład 
pod płytki, wykładziny, parkiet, panele tworzy 
gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzy-
małości. Do aplikacji ręcznej  
i maszynowej. Szczególnie polecany  
na ogrzewanie podłogowe z uwagi na bardzo 
dobre przewodzenie ciepła. Przeznaczony do 
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej. 

■   na podkłady związane  
z podłożem oraz pływające

■   powierzchnia niewymagająca szlifowania
■   doskonałe przewodzenie ciepła ogrzewa-

nia podłogowego

Samopoziomujące i gładkie

Baumit Alpha
Podkłady charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz stabilnością parametrów.  

Są szybkowiążące i mogą być układane na dużych powierzchniach, gwarantując szybki postęp 
prac. Jednocześnie, dzięki znakomitemu przewodzeniu ciepła, idealnie sprawdzają się w połączeniu 

z ogrzewaniem podłogowym i stanowią doskonałą osłonę przewodów grzewczych.
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   znacznie zmniejszają cyrkulację 
kurzu wywołującego alergie

   nie wysuszają nadmiernie powietrza
   nie powodują dużych różnic 

temperatur w pomieszczeniach 

Szereg korzyści, jakie niesie za sobą 
ogrzewanie podłogowe, przyczynia się  
do tego, że pod naciskiem Klientów 
rozwiązanie to coraz częściej stosowane  
jest w budownictwie mieszkaniowym.  
By móc w pełni cieszyć się ze sprawnie  
i efektywnie funkcjonującego ogrzewania 
podłogowego niezbędne jest użycie, 
przy jego wykonywaniu, najwyższej klasy 
produktów podłogowych. Najistotniejszym 
parametrem, z punktu widzenia efektywności 
takiego systemu, jest współczynnik 
przewodzenia ciepła podkładu podłogowego, 

w którym zatopione są rurki systemu 
ogrzewania. Podkłady podłogowe Baumit 
Alpha mają znacznie wyższy współczynnik 

przewodzenia ciepła (λ ≥ 1,6 W/mK) niż 
podkłady cementowe.
Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem 
niskotemperaturowym (powierzchnia podłogi 
zazwyczaj ma temperaturę ok. 26°C), 
a grzejnikiem jest powierzchnia całej podłogi.
Dodatkowo podkłady podłogowe Baumit 
Alpha umożliwiają rozpoczęcie procesu 
wygrzewania już po 3 dniach od ułożenia, 
co pozwala na przyspieszenie realizacji prac 
wykończeniowych.

elektryczne ogrzewanie podłogowe
profil idealny
grzejniki konwekcyjne
ogrzewanie powietrzne

Mocne i efektywne

Systemy ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność na rynku.  

Obecnie najczęściej znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych w sytuacjach, 
kiedy Inwestor nie waha się ponieść większych kosztów na samą instalację systemu 

oraz ma świadomość, że koszty zwrócą się podczas eksploatacji.
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Zaprawa z silosu podawana jest pompą dozującą suchą mieszankę do agregatu pompującego, w którym materiał jest mieszany z wodą, 
a następnie transportowany do miejsca układania.

Pompa mieszająca SMP zawieszona jest bezpośrednio pod silosem, gdzie suchy materiał miesza się z wodą i jest transportowany wężami 
do miejsca układania.

  bezpiecznie i szybko
   łatwa obróbka

    technologia silosowa

Produkty dostępne w technologii silosowej 
posiadają ogromną przewagę nad 
mieszankami wykonywanymi samodzielnie 
na terenie budowy lub dostarczanymi 
bezpośrednio z węzła. W przypadku dużych 
inwestycji ma to kluczowe znaczenie  
i przynosi najwięcej korzyści. Technologia 
ta w znaczący sposób ułatwia kwestie 
związane ze składowaniem i bezpiecznym 
przechowywaniem dużych ilości materiału 
na budowie. Firma Baumit oferuje kompletny 
system składający się z silosu z pompą i węży, 
który do przygotowania podkładu potrzebuje 
jedynie podłączenia wody i prądu. System 
ten pozwala podawać materiał na wysokość  
do 30 m. Technika silosowa umożliwia 
aplikację materiału w dowolnym czasie i ilości.

Podkłady podłogowe Baumit można układać 
zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Aplikacja 
maszynowa pozwala na znaczący wzrost 
wydajności, oszczędność czasu i ograniczenie 
kosztów. Dodatkowo, wykorzystując technikę 
silosową, można bezproblemowo realizować 
prace niezależnie od pory roku oraz 
powierzchni placu budowy.

JASTRYCHY

PODKŁADY SAMOPOZIOMUJĄCE

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

Jastrychy
Układanie maszynowe jastrychów i podkładów samopoziomujących. Technologia ta 
zapewnia wysoką wydajność i bardzo szybki postęp prac ‒ co pozwala na znaczną 

oszczędność czasu oraz kosztów.
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Wielkość wykonanej powierzchni w zależności od sposobu aplikacji.

Technologia tradycyjna

ok. 20 m2/godz.

Zaprawa wylewana ręcznie

ok. 50 m2/godz.

Zaprawa wylewana maszynowo

ok. 300 m2/godz.

Uwaga: Rzeczywisty czas układania zależy od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.

Porównanie nakładu pracy, potrzebnego do wykonania podkładu podłogowego z ogrzewaniem, na przykładzie domu o powierzchni 200 m2

Podkład tradycyjny Podkład samopoziomujący Baumit Alpha
Powierzchnia domu [m2] 200 200

Grubość warstwy z ogrzewaniem podłogowym [mm] 55 50

Wielkość brygady [liczba osób] 4‒5 3

Czas potrzebny na ułożenie podkładów w całym domu [w dniach] 2 0,5

WYKONYWANIE PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

Baumit Alpha
Podkłady samopoziomujące Baumit Alpha to idealne 

rozwiązanie dla systemów ogrzewania podłogowego oraz 
podkładów pływających na izolacjach.

Obejrzyj film instruktażowy 
o wylewaniu posadzki 
samopoziomującej przy 
użyciu Baumit Alpha 2000
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BETONY  Strona 38

Beton do prac przy budowie domu, do ogrodu czy jako element 
wykorzystywany w zajęciach hobbystycznych? Oferta Baumit 
zawiera kilka rodzajów suchych zapraw betonowych o bardzo 
dobrych właściwościach i szerokim zastosowaniu.

MM – ZAPRAWY Strona 36

Zaprawy murarskie stosuje się przy budowaniu ścian z różnych, 
powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych. 
Wypełnia się nimi szczeliny, niweluje nierówności w wymiarach 
materiału murarskiego, a także zapewnia optymalne rozłożenie 
obciążenia. Odpowiednio zastosowane zapobiegają również 
pękaniu konstrukcji. 

Specjaliści od krajobrazu

Uniwersalne. Niezawodne. Trwałe. Baumit Zaprawy i Betony to szeroka oferta profesjonalnych 
betonów i zapraw murarskich. Przed przystąpieniem do pracy wystarczy wymieszać je 

z wodą. To właśnie łatwość w użyciu powoduje, że wznoszenie specjalistycznych konstrukcji  
czy hobbystycznych dzieł murarskich staje się przyjemnością, a efekt zawsze jest profesjonalny. 

Dzięki materiałom z serii Zaprawy i Betony, realizacja marzeń staje się przyjemna i prosta. 

Baumit Zaprawy i betony
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GALA - DOM I OGRÓD Strona 39

Sucha mieszanka betonowa do błyskawicznego montażu 
– kotwienia np. słupków w gruncie oraz do wykonywania 
różnych elementów betonowych. Do szybkiej naprawy podłoży 
betonowych oraz innych prac w domu i ogrodzie. Bardzo szybka 
i łatwa w stosowaniu, bez konieczności stosowania mieszadeł 
elektrycznych lub innych urządzeń mieszających. 

■ Bardzo dobre parametry techniczne
■ Doskonałe właściwości robocze
■ Oszczędność czasu i pieniędzy
■ Bezpieczeństwo i wysoka jakość
■ Wodo- i mrozoodporność
■ Szeroki zakres możliwych zastosowań

Specjaliści 
     od krajobrazu

Baumit Zaprawy i betony
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Do indywidualnych zastosowań

Baumit Zaprawy murarskie
Zaprawa to materiał budowlany zawierający spoiwo, np. wapno lub cement, kruszywa o uziarnieniu 
do maks. 4 mm, specjalne dodatki oraz wodę. Zaprawa utwardza się w wyniku reakcji chemicznej 

spoiwa. Dzięki dostępności wariantów dla różnych obciążeń oraz z różną charakterystyką 
termoizolacyjną można dobrać odpowiednią zaprawę do indywidualnych potrzeb i zastosowania.

   bardzo dobre  
parametry techniczne

   oszczędność czasu i pieniędzy
   szeroki zakres  
możliwych zastosowań 

Zaprawa standardowa 

Baumit MM 100 
Fabrycznie przygotowana, sucha, 
cementowo-wapienna zaprawa  
o wytrzymałości >10 MPa. Przeznaczona 
do murowania ścian przy użyciu wszystkich 
powszechnie stosowanych cegieł i bloczków 
budowlanych. 

Baumit MM 50
Fabrycznie przygotowana, sucha, 
cementowo-wapienna zaprawa  
o wytrzymałości >5 MPa. Przeznaczona  
do murowania ścian przy użyciu wszystkich 
powszechnie stosowanych cegieł  
i bloczków budowlanych. 

Baumit DuoDur
Uniwersalna, ręczna, łatwa w użyciu 
cementowo-wapienna zaprawa murarsko- 
-tynkarska na bazie optymalnie dobranych 
kruszyw mineralnych. Przeznaczona do 
wykonywania prac murarskich lub tynkarskich 
w nowych lub remontowanych budynkach, 
wewnątrz i na zewnątrz.

Zaprawa ciepłochronna 

Baumit ThermoMörtel 50
Fabrycznie przygotowana, termoizolacyjna 
zaprawa z dodatkiem perlitu,  
o wytrzymałości >5 MPa, do murowania 
ścian jednowarstwowych z pustaków 
ciepłochronnych oraz wszystkich powszechnie 
stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

Zaprawa cienkowarstwowa 

Baumit PlanoFix W 
Fabrycznie przygotowana, biała, łatwo 
urabialna, bardzo wydajna i prosta w użyciu 
cementowa zaprawa klejowa. Przeznaczona 
do cienkowarstwowego klejenia bloczków 

silikatowych oraz gazobetonowych, wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. Dzięki niewielkiej 
grubości spoiny (1–3 mm) zapobiega 
powstawaniu mostków termicznych.

Baumit PlanoFix G
Fabrycznie przygotowana, łatwo 
urabialna, wydajna i prosta w użyciu, 
cementowa zaprawa. Przeznaczona 
do cienkowarstwowego murowania bloczków 
z gazobetonu i silikatów, wewnątrz  
i na zewnątrz budynków. 

Baumit PlanoFix
Fabrycznie przygotowana, łatwo 
urabialna, wydajna i prosta w użyciu, 
cementowa zaprawa. Przeznaczona 
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do cienkowarstwowego murowania bloczków 
z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.

Zaprawa do klinkieru 

Baumit Klinker S
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa 
z dodatkiem trasu. Przeznaczona do 
murowania na pełną spoinę z cegieł 

PORADA EKSPERTA

Zaprawa do klinkieru
Ściany licowe wykonuje się zawsze z 
pełną fugą i w jednym procesie. Jeśli 
wymagana jest fuga czołowa, można ją 
wykończyć np. kawałkiem starego węża 
ogrodowego, dzięki czemu fuga będzie 
szczelnie zamknięta od zewnątrz i równa.

Zobacz Cennik Baumit, strona 98

klinkierowych o niskiej nasiąkliwości 3–8%  
(z jednoczesnym fugowaniem), wewnątrz  
i na zewnątrz budynków.

Baumit Klinker S WN16
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa 
z dodatkiem trasu. Przeznaczona do 
murowania na pełną spoinę z cegieł 
klinkierowych o wysokiej nasiąkliwości 
9–16% (z jednoczesnym fugowaniem), 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zaprawa do fugowania 

Baumit FM 97
Zaprawa do fugowania muru licowego.
Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona 
do fugowania murów licowych nowych 
i remontowanych za pomocą kielni-fugownicy, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
Zaprawa dostępna w 9 kolorach.
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  mocne i wytrzymałe
   fabrycznie przygotowane
   trwałe i bezpieczne

Właściwości
Suche zaprawy betonowe są produktami 
gotowymi do użycia po wymieszaniu  
w odpowiedniej proporcji z wodą. Najlepiej 
mieszać je automatycznie do uzyskania 
pożądanej konsystencji, np. z wykorzystaniem 
mieszarki przepływowej lub używając 
betoniarki. Mniejsze ilości można wymieszać 
też mieszadłem elektrycznym. 

Mieszankę betonową należy zużyć zaraz po 
przygotowaniu. Unikać zrzucania z wysokości 
powyżej 1 metra. Nałożony beton trzeba 
starannie zagęścić oraz zabezpieczyć przed 
zbyt szybkim wysychaniem świeżego betonu 
(szczególnie przy słońcu i wietrze).

Zaprawy betonowe
Zaprawy są przeznaczone do wszystkich 
drobnych prac betoniarskich w domu  
i w ogrodzie, m.in. elementów małej 
architektury, murków, ogrodzeń, a także 
podkładów, posadzek, schodów, czap, szybów, 
prostych fundamentów itp.

Baumit Beton B20 
Sucha mieszanka do wykonywania zaprawy 
betonowej klasy C16/20. Przeznaczona do 
wykonywania drobnych robót betoniarskich  
i naprawczych (np. podkładów, murków itp.), 

elementów małej architektury, jak również  
do betonowych podkładów podłogowych, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Baumit Beton B25 
Sucha mieszanka do wykonywania zaprawy 
betonowej klasy C20/25. Przeznaczona do 
wykonywania drobnych robót betoniarskich 
i naprawczych (np. murków, daszków, czap itp.), 
innych elementów małej architektury oraz do 
podkładów betonowych i posadzek w pomiesz-
czeniach technicznych, piwnicach, garażach 
itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Baumit Beton B30
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka  
do wykonywania zaprawy betonowej klasy 
C25/30. Przeznaczona do wykonywania robót 

betoniarskich i naprawczych (np. schodów, 
murków, słupków itp.), innych elementów 
małej architektury oraz do podkładów 
betonowych i posadzek w pomieszczeniach 
technicznych, piwnicach, garażach itp., 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ruch pieszy 
i rozformowanie szalunków możliwe jest już po 
ok. 6 godz. od wykonania prac.

Korzyści
■   do różnego rodzaju prac betoniarskich  

na mniejszych i większych powierzchniach
■   łatwe w przygotowaniu i aplikacji 
■     niezastąpione przy pracach  

betoniarskich i remontowych
■   wodo- i mrozoodporne,  

do wnętrz i na zewnątrz

Solidna podstawa

Baumit Betony
Betony Baumit cechuje wysoka stabilność parametrów oraz jednorodność. Mają szerokie 

zastosowanie oraz wysoką odporność na zmiany temperatur, przez co mogą być stosowane 
zarówno wewnątrz budynku, jak też do wykonywania i naprawiania elementów na zewnątrz.
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PROSTE ROZWIĄZANIE

Baumit Gala Fix 
Do błyskawicznego montażu niewielkich 
elementów architektonicznych, bez szcze-
gólnych wymagań konstrukcyjnych, np. 
słupków ogrodzeniowych, lamp ogrodo-
wych, ławek, pergoli i altan, skrzynek pocz-
towych, znaków informacyjnych, znaków 
drogowych, masztów, suszarek do ubrań, 
itp. Doskonały także do prac betoniarskich 
oraz naprawczych w domu i ogrodzie oraz 
do wykonywania podkładów betonowych. 
Wyrób może być stosowany do niekon-
strukcyjnych napraw betonu jako zaprawa 
CC (na cemencie hydraulicznym). 

Wykonanie prac (bez mieszania)
▪  Wykonać wykop  

i osadzić mocowany element.
▪  Suchą mieszankę betonową  

wsypywać do zwilżonego wodą  
wykopu warstwami o gr. 10 cm.

▪  Powoli polewać odpowiednią ilością 
wody, stosując np. konewkę ogrodową.

▪  Proces wiązania rozpoczyna się już  
po ok. 5 minutach od momentu  
zalania wodą.

Wskazówki
Należy przygotować podłoże zależnie  
od rodzaju wykonywanych prac. 

W przypadku mocowania elementów  
w gruncie, wymiar wykopu musi być we 
wszystkich kierunkach min. 20-30 cm 
większy, niż wymiar elementu kotwionego. 

Podłoże nie może być zmrożone, musi być 
nośne, a ściany wykopu stabilne.

W przypadku betonowania w wykopie bez 
deskowania konieczne jest zwilżenie ścian 
wykopu wodą. 

Powierzchnia elementu kotwionego 
powinna być czysta, bez zanieczyszczeń 
substancjami ograniczającymi 
przyczepność.

   początek wiązania już  
po ok. 5 minutach

   do montażu słupków, znaków,  
altan itp.

   do wewnątrz i na zewnątrz, 
mrozoodporny

NI
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M

IESZANIA

≥40 
MPa

Beton montażowy błyskawiczny

Baumit Gala Fix
Dzięki Baumit Gala Fix wszelkiego rodzaju prace betoniarskie 

mogą być wykonane wyjątkowo łatwo i szybko. Co ważne, także 
bez użycia narzędzi i dostępu do energii elektrycznej!

Obejrzyj film instruktażowy 
jak zabetonować słupki 
ogrodzeniowe przy użyciu  
Baumit Gala Fix
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Baumit sp. z o.o. 

ul. Wyścigowa 56 G 
53-012 Wrocław

www.baumit.com Baumit. Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.


