
PRODUKTY KLIMA GŁADZIE I SZPACHLE TYNKI WEWNĘTRZNE

WNĘTRZE JEST WAŻNE

■ regulacja wilgotności powietrza
■ czyste powietrze wewnątrz
■ przytulne, komfortowe mieszkanie

Baumit. Pomysły z przyszłością.
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Dla naturalnego i zdrowego mieszkania
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Baumit i zdrowe mieszkanie

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

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

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.

ZDROWE ŻYCIE

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

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPACH

TEMPERATURA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

GRZYBY – PLEŚNIE
OŚWIETLENIE

WNĘTRZE JEST WAŻNE

Klimat wewnętrzny a zdrowie
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 temperatury 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 prowadzić 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 jednym z najsilniejszych środowiskowych 
czynników 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 związki organiczne (LZO).
 
6. Zapach
Niechciane zapachy wydzielane przez materiały 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.

ZDROWE ŻYCIE
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Park Badawczy Baumit Viva

 ■  największy park badawczy materiałów konstrukcyjnych 
w Europie
 ■ 1,5 mln danych pomiarowych rocznie
 ■  zewnętrzna analiza przeprowadzona przez niezależnych 
partnerów badania

PARK BADAWCZY VIVA

Technologie oraz materiały budowlane mają znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie. 

Baumit Viva Park to największy projekt badawczy w Europie, analizujący wpływ materiałów

budowlanych i najczęściej używanych technologii budowy budynków na zdrowie człowieka.

Firma Baumit zajmuje się tematem „zdrowego mieszkania” 
od ponad 25 lat. 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.
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wpływu na samopoczucie, komfort oraz zdrowie. Dane pomiarowe 
są rejestrowane i przechowywane z wykorzystaniem komputerów 
w znajdującej się wewnątrz stacji pomiarowej.

Udowodnione naukowo
Ponieważ chcemy być absolutnie pewni rezultatów, wyniki 
testów poddawane są zewnętrznej analizie przeprowadzanej 
przez niezależnych partnerów badania, m.in. Austriacki Instytut 
Rozwoju Biologii i Ekologii (IBO), Uniwersytet Nauk Stosowanych 
(FH Burgenland) 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.

Badania i odkrycia 
Na terenie przylegającym do Centrum Innowacji Baumit w Austrii 
powstało 12 eksperymentalnych domów zbudowanych w oparciu 
o różne technologie − od solidnych konstrukcji z cegieł i betonu 
po lekkie szkieletowe konstrukcje z drewna. Domy wykończono 
rozmaitymi powłokami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wymiary 
wewnętrzne każdego budynku to 3x4 m. Domy wyposażone są  
w okna oraz drzwi. Na wszystkie obiekty oddziałują takie same 
warunki klimatyczne, 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 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, 

PARK BADAWCZY VIVA

WNĘTRZE JEST WAŻNE
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Zdrowe mieszkanie
Po dwóch latach intensywnych badań, 

obejmujących analizę i ocenę 5 milionów 

punktów 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:
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OCIEPLENIE 
PRZEDE WSZYSTKIM
Dla ochrony i komfortu

WYPRAWY WIERZCHNIE SYSTEMY OCIEPLEŃ TYNKI ZEWNĘTRZNE SYSTEMY RENOWACYJNE

■
■
■

Pomysły z przyszłością.
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PRODUKTY KLIMA GŁADZIE I SZPACHLE TYNKI WEWNĘTRZNE

WNĘTRZE JEST WAŻNE

■
■
■

Pomysły z przyszłością.
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Dla naturalnego i zdrowego mieszkania

SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE
Dla bezpieczeństwa i komfortu

PRODUKTY DO PŁYTEK SYSTEMY PODŁOGOWE ZAPRAWY I BETONY

■
■
■

Pomysły z przyszłością.
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OCIEPLENIE 
PRZEDE WSZYSTKIM

OCIEPLENIE
PRZEDE WSZYSTKIM 

OCHRONA I WYGODA

Dobra izolacja termiczna nie tylko ma 

znaczący wpływ na energooszczędność 

Twojego domu, ale także zapewnia 

przyjemnie ciepłe ściany zimą, a chłodne 

latem. Przestrzeń życiowa staje się 

więc bardziej komfortowa i sprzyjająca 

zdrowiu.

SOLIDNOŚĆ 
MA ZNACZENIE

SOLIDNOŚĆ
MA ZNACZENIE

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

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 magazynowanie i bardziej 

stabilna, przyjemna i przyjazna dla 

zdrowia temperatura w środku.

WNĘTRZE
JEST WAŻNE

ZDROWE ŻYCIE W ZGODZIE
Z NATURĄ

Już przy grubości jednego centymetra 

tynk wewnętrzny może działać jako 

bufor wilgotności, magazynować jej 

nadmiar i uwalniać ją, gdy powietrze 

staje się zbyt suche. Gwarantuje  

to stabilny poziom wilgotności  

i przyjazne dla zdrowia wnętrze.

WNĘTRZE JEST WAŻNE

WNĘTRZE 
JEST WAŻNE
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WNĘTRZE JEST WAŻNE

Zdrowa przestrzeń 
mieszkalna
Przy obecnym trybie życia ludzie wdychają dziennie ok. 13,5 kg 
powietrza pochodzącego z wnętrz i ok. 1,5 kg z zewnątrz 
– przy takich proporcjach, jakość powietrza w pomieszczeniach, 
w których się przebywa, ma ogromne znaczenie. Jego wilgotność, 
czystość i temperatura to kluczowe elementy wpływające 
na zdrowie i jakość życia.

Budynki mieszkalne są coraz bardziej szczelne ze względu 
na oszczędność energii. Aby mieć pewność, że powietrze 
w pomieszczeniach pozostanie zdrowe, konieczne jest uważne 
przeanalizowanie jakości i funkcjonalności stosowanych materiałów 
budowlanych. Najczęściej pozostają one elementem budynku 
na stałe i nie powinny emitować zanieczyszczeń, gdyż mogą być 
przyczyną rozwoju chorób.

90% czasu spędzamy w przestrzeniach zamkniętych
Ludzie spędzają około 90% całego swojego życia w przestrzeniach 
zamkniętych. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na wewnętrzne 
ściany budynku i mikroklimat powstający w pomieszczeniach.

Szczelne projekty budynków
Niedostateczna wentylacja budynków, spowodowana ich 
uszczelnieniem, prowadzi do gromadzenia się w powietrzu 
substancji chemicznych. Aby tego uniknąć, oprócz usprawnienia 
wentylacji, bardzo ważne jest wykorzystanie niskoemisyjnych 
materiałów budowlanych.

Regulacja mikroklimatu
Skóra to największy organ ludzkiego ciała. Jeżeli funkcjonowanie 
skóry zostanie zakłócone, wpłynie to na nasze samopoczucie. 
Ściany wewnętrzne stanowią największą powierzchnię w domu. 
Podobnie jak skóra pełnią rozmaite funkcje. Nie są to wyłącznie 
elementy funkcjonalne i dekoracyjne, ale mogą też pełnić 
szczególną, choć często niedocenianą, rolę: regulować klimat. 
Jednakże ściany wewnętrzne mogą spełniać tę rolę wyłącznie,  
jeśli zastosowano materiały odpowiednie do tego celu – spójne  
pod względem składu i dokładnie przebadane. Dodatkowo 
optymalna, stabilna wilgotność oraz temperatura pomieszczeń 
znacząco przyczyniają się do dobrego samopoczucia.

ZDROWE MIESZKANIE
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1. Regulacja wilgotności
Dobry system z tynkiem mineralnym może pełnić funkcję bufora, 
ograniczającego znaczne skoki wilgotności poprzez wchłanianie 
w swoją strukturę nadmiaru wilgoci i późniejsze uwalnianie jej. 
Zapewnia to stabilny poziom wilgotności i zdrowy mikroklimat 
w pomieszczeniu.

2. Czyste powietrze w pomieszczeniu
Jakość powietrza w pomieszczeniu określają 3 parametry: fizyczne 
(wilgotność, temperatura itp.), biologiczne (grzyby – pleśnie, wirusy, 
bakterie itd.) i chemiczne (LZO, substancje zapachowe itp.).

3. Komfortowe mieszkanie
W pomieszczeniu należy zadbać o odpowiednią temperaturę 
oraz wilgotność. Właściwy dobór tych czynników ma wpływ 
na komfortową atmosferę otoczenia.

Zdrowe materiały budowlane
Budynek energooszczędny często oznacza zaprojektowanie 
go w sposób szczelny. W efekcie wszelkie zanieczyszczenia 
pozostają w pomieszczeniach przez dłuższy czas. Powietrze 
wewnątrz jest zastępowane przez powietrze zewnętrzne w dużo 
wolniejszym tempie niż w starszych budynkach. Współczesne 
budownictwo stawia więc znacznie większe wymagania przed 
materiałami budowlanymi niż kiedyś.

Sprawia to, że wybór odpowiednich materiałów jest jeszcze 
ważniejszy, gdyż muszą być one oddychające, wolne 
od zanieczyszczeń i oparte na substancjach mineralnych. Od wielu 
lat firma Baumit zajmuje się opracowaniem ekologicznych rozwiązań 
systemowych, przyczyniających się do ochrony środowiska, 
jednocześnie zapewniających zdrowe powietrze w pomieszczeniach. 
Wszystko to wpływa na komfortowe i wygodne mieszkanie.

CZYSTE POWIETRZE W POMIESZCZENIU

KOMFORTOWE MIESZKANIE

REGULACJA WILGOTNOŚCI

WNĘTRZE JEST WAŻNE

KORZYŚCI
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1. Regulacja wilgotności

Wilgotność względna
Wilgotność powietrza, podobnie jak jego temperatura, odgrywa 
istotną rolę w tworzeniu poczucia komfortu we własnych czterech 
ścianach. Za zdrową i komfortową uznaje się wilgotność względną 
w przedziale od 40 do 60%.

Wpływ wilgotności względnej
Rozwój szkodliwych mikroorganizmów zależy w dużej mierze od 
wilgotności względnej. Bakterie, wirusy, a także choroby, takie jak 
alergie i astma, rozwijają się szczególnie szybko, gdy wilgotność 
powietrza jest zbyt wysoka, ale także, gdy jest zbyt niska. Jeżeli 
wilgotność powietrza jest za wysoka, sprzyja rozwojowi grzybów 
– pleśni, gdy zaś jest zbyt niska, może to prowadzić do infekcji 
układu oddechowego.

Wpływ tynku na wilgotność powietrza 
w pomieszczeniach
Tynki wewnętrzne pełnią funkcję buforu wilgotności. Absorbują jej 
nadmiar w okresach, gdy jest jej zbyt dużo, a następie uwalniają gdy 
powietrze jest zbyt suche.  Tynk niweluje więc wahania wilgotności 
powietrza. Grubość warstwy tynku również odgrywa tu ważną rolę. 
Optimum zdolności pochłaniania wilgoci osiąga się przy warstwie 
o grubości 1,5 cm. Wybór odpowiedniego tynku do wnętrz pozwala 
uzyskać bardziej zrównoważony mikroklimat i zdrowsze otoczenie.

NIE ZA WILGOTNO I NIE ZA SUCHO
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Powstawanie grzybów – pleśni
Jeżeli wilgotność powietrza przekracza poziom 60%, istnieje ryzyko szybszego rozwoju 
szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby – pleśnie itp. 
W szczególności w pomieszczeniach narażonych na silne wahania wilgotności, 
np. podczas gotowania lub kąpieli, może dochodzić do gwałtownego wzrostu 
wilgotności, co powoduje zwiększenie ryzyka powstawania grzybów – pleśni.

WNĘTRZE JEST WAŻNE

ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW I ICH WPŁYW NA ZDROWIE I OTOCZENIE

0 20% 40% 60% 80% 100%Wilgotność w %

Bakterie

Wirusy

Grzyby – pleśnie

Roztocza

Zakażenia układu oddechowego

Alergie, astma
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2. Czyste powietrze w pomieszczeniu

gdy nawet po kilku miesiącach wietrzenia, zapachy szkodliwych 
substancji pozostają wyczuwalne, a przy tym pojawiają się objawy 
takie jak ból głowy, zmęczenie i rozdrażnienie. W takim przypadku 
konieczne jest znalezienie przyczyny.

Czynniki
Na jakość powietrza w pomieszczeniach, poza temperaturą 
i wilgotnością, wpływają również inne czynniki. Można je podzielić 
na 3 główne kategorie.

1. Czynniki fizyczne
Do czynników fizycznych, oprócz temperatury i wilgotności 
powietrza, zalicza się obieg powietrza, zapylenie, hałas, oświetlenie, 
zanieczyszczenia elektromagnetyczne itp. Niektóre z nich można 
mierzyć powszechnie dostępnymi urządzeniami, takimi jak 
termometry czy higrometry, co umożliwia wykrycie przekroczenia 
poziomów krytycznych.

2. Czynniki biologiczne
Do typowych czynników biologicznych zaliczają się wirusy, bakterie, 
alergeny, roztocza oraz zarodniki grzybów – pleśni. Jeżeli nie są wi- 
doczne, jak np. postępująca pleśń czy grzyb na ścianach, są trudne 
do wykrycia. Mimo to mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdro-
wia, powodując przeważnie choroby układu oddechowego.

3. Czynniki chemiczne
Należą do nich w szczególności lotne związki organiczne (LZO) i CO2, 
dym papierosowy, środki zapachowe i gazy. Często zanim osiągną 
niebezpieczne stężenie, można je bez problemu zidentyfikować. 
Nawet jeśli występują w bardzo małych ilościach, to ze względu na 
zapach, nie pozostają niezauważone. Problem powstaje wówczas, 

•  Powietrze zanieczyszczone szkodliwymi  
substancjami

• Wilgoć

Nowe budynki 
w przeszłości:

nieszczelnie zaprojektowane

Nowe budynki
dziś:
szczelniej
zaprojektowane

DOBRE POWIETRZE – DOBRY NASTRÓJ
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Pomiar absorpcji
Czteroosobowa rodzina wytwarza dziennie około 10 litrów wilgoci 
w postaci pary wodnej – poprzez gotowanie, kąpiele, oddychanie, 
suszenie prania, transpirację roślin domowych itd. W codziennym 
rytmie ycia więcej wilgoci powstaje rano i wieczorem niż w ciągu dnia. 
Ma to naturalnie wpływ na poziom wilgoci w powietrzu i samopoczucie.

W związku z tym, zdolność wchłaniania wilgoci przez kilka pierwszych 
godzin ma znacznie większe znaczenie, niż łączna zdolność 
wchłaniania jej przez okres 24 godzin lub dłużej. Dzięki połączeniu 
szybkości i pojemności wchłaniania wilgoci z jej oddawaniem kiedy jest 
zbyt sucho, tynki Baumit Klima są zdecydowanie najlepszym wyborem.
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tynk Baumit KlimaWhite
tynk cementowo-wapienny
tynk gipsowy

WNĘTRZE JEST WAŻNE

Właściwe materiały budowlane
Budynek energooszczędny to taki, który jest szczelny. W efekcie, 
wszelkie zanieczyszczenia pozostają w pomieszczeniach przez 
dłuższy czas. Jeśli wybierze się odpowiednie materiały budowlane, 
można ograniczyć działanie i skutki wcześniej wymienionych 
negatywnych czynników do minimum.

Powietrze wewnątrz jest zastępowane przez powietrze zewnętrzne 
w dużo wolniejszym tempie niż w starszych budynkach. 
Współczesne budownictwo stawia więc znacznie większe 
wymagania przed materiałami budowlanymi niż kiedyś. Sprawia 
to, że wybór odpowiednich materiałów jest bardzo ważny, 
gdyż muszą one być oddychające, wolne od zanieczyszczeń 
i oparte na bezpiecznych substancjach mineralnych. Od wielu lat 
firma Baumit zajmuje się opracowaniem ekologicznych rozwiązań 
systemowych, umożliwiających stworzenie zdrowego otoczenia, 
wykorzystującego produkty zapewniające zdrowe powietrze, 
wygodę mieszkania i wysoki komfort.
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3. Komfortowe mieszkanie

Przyjemny mikroklimat wnętrz
Komfort życia oznacza też możliwość lepszego zrelaksowania 
się w domu. Relaks pomaga w szybszej regeneracji, co daje siły 
do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami. Dobre samopoczucie 
jest zatem niezbędnym składnikiem zdrowego życia.

Komfortowy mikroklimat w przestrzeniach mieszkalnych zależy 
w dużej mierze od czynników, takich jak: temperatura powietrza, 
temperatura powierzchni ścian, wilgotność i ruch powietrza  
oraz szybkość jego wymiany w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu
Zależnie od pory roku, na temperaturę w pomieszczeniu ma wpływ 
ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie. Najbardziej komfortowe 
temperatury wnętrz są określone przedziałami od 20 do 22°C 
w salonie, i od 17 do 18°C w sypialni. Jednakże w rzeczywistości, 
preferencje co do optymalnej temperatury różnią się i są 
subiektywne. Również tolerancja na temperaturę ulega zmianie 
w zależności od pory roku. W lecie, gdy na zewnątrz jest gorąco, 
tolerowane są na ogół wyższe temperatury.

Wpływ powierzchni
Temperatura powierzchni także ma wpływ na komfort. Mianem 
powierzchni określa się ściany, okna, sufity i grzejniki. Zimne 
ściany postrzegane są jako nieprzyjemne. W takich przypadkach, 
termomodernizacja budynku podnosi temperaturę powierzchniową 

tych elementów i ma dodatni wpływ na komfort i zdrowie. Jednakże 
różnica pomiędzy temperaturą powierzchni ścian a temperaturą  
w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 3°C.

Wilgotność powietrza
Komfort zależy od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu 
i od wilgotności powietrza. W pomieszczeniach mieszkalnych, 
wilgotność powietrza przy temperaturze pomiędzy 20 a 22°C 

DOBRE SAMOPOCZUCIE W DOMU

Nieprzyjemnie duszno

Nieprzyjemnie sucho

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w °C
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powinna wynosić od 40 do 60%. Wilgotność względną można 
zmierzyć za pomocą powszechnie dostępnych higrometrów. Jeżeli 
powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche, powoduje nieprzyjemne 
odczucia i może wysuszać błony śluzowe.

Szybkość wymiany powietrza 
Jeżeli szybkość wymiany powietrza jest zbyt niska, np. z powodu 
rzadkiego wietrzenia i bardzo szczelnej konstrukcji budynku, 
w powietrzu następuje akumulacja niepożądanych zapachów 
i zanieczyszczeń oraz innych substancji chemicznych, uwalnianych 
podczas użytkowania budynku. Sumarycznie mają one ujemny 
wpływ na jakość powietrza. Nieświeże powietrze postrzegane jest 
jako nieprzyjemne.

KLIMAT W POMIESZCZENIU CYRKULACJA POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA

Wilgotność względna: 40-60% 
Temperatura powierzchni ścian  
= promieniowane ciepło/zimno

Zawartość CO2 ≤  0,1% obj. = 1000 ppm

Temperatura powietrza: 20-22°C Przepływ powietrza (ciąg) ≤ 0,20 m/s
Zużycie świeżego powietrza 20-30 m3/h 
na osobę

Różnica temperatur między posadzką 
a sufitem: ≤ 4°C

LZO łącznie (łączna zawartość lotnych 
związków organicznych)

Ruch powietrza
Szybkość ruchu powietrza w połączeniu z czynnikami wymienionymi 
wcześniej ma wpływ na poczucie komfortu. Jeżeli ruch powietrza 
w pomieszczeniu jest zbyt intensywny, postrzega się to zwykle jako 
nieprzyjemny przeciąg (zjawisko konwekcji).

WNĘTRZE JEST WAŻNE



WNĘTRZE JEST WAŻNE
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KLIMA

Produkty Baumit Klima regulują klimat wewnątrz budynku, 
całkowicie niezależnie od warunków zewnętrznych. Rezultatem 
jest bardzo przyjemny klimat w pomieszczeniu – niezbyt wilgotny 
i niezbyt suchy – przez cały rok. Potwierdzono to badaniami 
naukowymi w Parku badawczym Viva firmy Baumit.

Zdrowo, 
energooszczędnie 
i pięknie
Początki pięknego mieszkania związane 

są z wyborem odpowiednich materiałów 

budowlanych, ale dla zdrowia ważny jest przede 

wszystkim korzystny klimat w pomieszczeniach. 

Optymalna, stabilna wilgotność i temperatura 

znacząco wpływają na samopoczucie. Produkty 

wapienne Baumit Klima skutecznie wspierają 

uzyskanie tych właściwości.

18



Baumit. Pomysły z przyszłością. 19

PR
OD

UK
TY

 K
LI

M
A

 

Jak ściany mogą pozytywnie 
wpłynąć na moje zdrowie?

Baumit
Produkty 
Klima

SYSTEMYPRODUKTY

1 Korzystny wpływ na zdrowie

2 Tworzenie dobrego samopoczucia 

3 Trwałe i piękne rozwiązania

4 Skuteczność i niezawodność działania

5 Szybkość i łatwość stosowania

6 Produkty gotowe do użycia

7 Indywidualizm oraz kreatywność

8 Nowoczesność i funkcja dekoracyjna

9 Wysoka jakość

9 dobrych powodów, aby 
zainwestować w zdrowe 
środowisko życia:

Produkty Baumit Klima stabilizują zawartość wilgoci wewnątrz 
pomieszczeń. Szybko wchłaniają jej nadmiar, wiążą ją i jeśli 
to konieczne, szybko oddają z powrotem do powietrza
w pomieszczeniu.

Niezależnie od tego, czy powierzchnia jest gładka, czy ma bardziej 
wyrazistą strukturę – produkty Baumit Klima łączą indywidualny 
efekt wizualny z optymalnym klimatem pomieszczenia. Wszystko 
dla zdrowego domu.

PRODUKTY KLIMA

GŁADZIE I SZPACHLE 

TYNKI WEWNĘTRZNE 



20

Baumit KlimaWhite

PRODUKTY

Baumit Klima

Naturalnie biały, regulujący klimat 
pomieszczenia, oddychający poprzez 
specjalną budowę mikroporów tynk 
wewnętrzny. Pozwala szybko pobierać 
i oddawać wilgoć powietrza optymalnie 
regulując jej ilość w pomieszczeniu, 
co powoduje utrzymanie komfortowego 
i zdrowego mikroklimatu. Odporny na 
rozwój grzybów – pleśni. Przeznaczony 
do stosowania jako jednowarstwowy 
tynk zacierany lub tynk podkładowy 
(pod szpachlę lub gładź wapienną). 
Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

 ■  reguluje wilgotność i poprawia  
   mikroklimat w pomieszczeniu

 ■  naturalnie biały, przeznaczony  
   na nowe i remontowane podłoża

 ■   nie zawiera szkodliwych 
substancji, hamuje powstawanie 
grzybów – pleśni

Baumit KlimaFino

Naturalnie biała, oddychająca 
poprzez wysoką dyfuzję pary wodnej, 
mineralna mieszanka na bazie wapna. 
Charakteryzuje się wysoką zawartością 
wapna, które w efekcie zapewnia 
komfortowy i zdrowy mikroklimat 
w mieszkaniu. Odporna na rozwój 
grzybów – pleśni. Przeznaczona 
do wygładzania powierzchni ścian 
i sufitów na tynkach wapiennych, 
cementowo-wapiennych i betonie 
wewnątrz budynków. Do aplikacji 
ręcznej i maszynowej. 

 ■   poprawia mikroklimat 
w pomieszczeniu, 
wysokoparoprzepuszczalna
 ■  wysokiej jakości gładka  

   powierzchnia
 ■   nie zawiera szkodliwych 
substancji, hamuje powstawanie 
grzybów – pleśni

Baumit KlimaFein W

Naturalnie biała, drobnoziarnista, 
wapienna wyprawa tynkarska. Posiada 
wysoką zawartość wapna, które zapewnia 
komfortowy i zdrowy mikroklimat 
w mieszkaniu. Odporna na rozwój 
grzybów – pleśni. Przeznaczona do 
szpachlowania wszelkich mineralnych 
podłoży tynków podkładowych 
i szorstkiego betonu wewnątrz budynków. 
Pozwala uzyskać filcowaną lub zacieraną 
strukturę powierzchni. Do aplikacji 
ręcznej i maszynowej.

 ■  łatwa w obróbce
 ■  zalecana do renowacji tynków  

  wapiennych
 ■  na tynki mineralne
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Baumit KlimaFinish

Gotowa do użycia, naturalnie 
biała, wapienna masa szpachlowa 
o konsystencji pasty. Tworzy wysokiej 
jakości gładkie powierzchnie na tynkach
wapiennych i cementowych oraz 
betonie. Przeznaczona do stosowania 
wewnętrznego, obróbki ręcznej 
i maszynowej.

 ■   poprawia mikroklimat 
w pomieszczeniu, 
wysokoparoprzepuszczalna
 ■  wysokiej jakości gładka  

   powierzchnia
 ■   nie zawiera szkodliwych 
substancji, hamuje powstawanie 
grzybów – pleśni

Baumit KlimaColor

Paroprzepuszczalna, jednoskładnikowa 
farba krzemianowa o bardzo dobrej 
sile krycia. Praktycznie bezzapachowa, 
bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników 
i środków konserwujących. Gotowa do 
nakładania ręcznie (wałkiem lub pędzlem) 
i maszynowo poprzez natrysk 
w technologii Airless. Dostępna wyłącznie 
w kolorze białym Life 0019 lub odcieniach 
wg wzornika Baumit Life (wyłącznie kolory 
z końcówką 7, 8 i 9).

 ■  wysoka paroprzepuszczalność  
   i regulacja wilgoci

 ■  bezemisyjna i pozbawiona  
   rozpuszczalników

 ■  bardzo dobra siła krycia
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PEWNE ROZWIĄZANIA

 ■ nowoczesne i indywidualne
 ■ szybka i łatwa aplikacja
 ■ różne warianty wykończenia powierzchni

Produkty Baumit Klima pozwalają osiągnąć imponujące wyniki, 
gdy są stosowane w kompletnym systemie. Tworzą idealne 
rozwiązania na każdy gust – niezależnie od tego, czy ściany 
wewnętrzne są gładkie, z lekką lub wyrazistą strukturą, produkty 
z serii Baumit Klima są zawsze właściwym wyborem! 

Gładkie powierzchnie
System Baumit Klima zmienia ściany wewnętrzne w wyjątkowo 
gładkie powierzchnie, nadając im nowoczesny wygląd.
Baumit KlimaWhite stosuje się jako podkład pod gładź. Dzięki 
optymalnemu buforowaniu wilgoci, ta wysoce przepuszczalna, 
naturalnie biała, lekka zaprawa tynkarska zapewnia doskonały 
klimat w pomieszczeniu. W następnym kroku należy użyć 
Baumit KlimaFino (o wielkości ziarna 0,1 mm) lub gotową do 
użycia gładź Baumit KlimaFinish, która sprawia, że powierzchnia 
jest praktycznie tak gładka jak szkło. Indywidualny charakter 
wykończenia zapewnia warstwa farby Baumit KlimaColor. 
Ta wysokiej jakości, naturalna farba mineralna i silikatowa 
przekonuje swoimi dobrymi właściwościami użytkowymi 
i wysokim stopniem krycia.

Delikatna struktura
Jeśli chcesz uzyskać lekką strukturę dla ścian wewnętrznych, tynk 
Baumit KlimaWhite jest właściwym wyborem. Dzięki wielkości 
ziarna 1 mm możesz używać go do tworzenia delikatnych faktur, 
które nadają wnętrzom wyjątkowego charakteru. Możesz stać 
się jeszcze bardziej kreatywny! Po nałożeniu Baumit KlimaWhite 
możesz bezpośrednio pomalować go dwiema warstwami farby 
Baumit KlimaColor, która dostępna jest w kolorach Baumit Life 
zakończonych cyframi: 7, 8 i 9.

Zalety produktów Baumit Klima:
 ■ wytwarzane na bazie spoiwa wapiennego
 ■ mają wysoką zdolność do przepuszczania i akumulacji 

pary wodnej, dzięki czemu regulują poziom wilgotności 
w pomieszczeniach

 ■ posiadają wysoki współczynnik pH ≥ 12, co praktycznie wyklucza 
ryzyko rozwoju grzybów – pleśni

 ■ nie ładują się elektrostatycznie oraz nie przyciągają 
zanieczyszczeń, ułatwiając utrzymanie pomieszczeń w czystości

 ■ mają bardzo dobre właściwości robocze, pozwalając na sprawne 
i szybkie wykonanie prac

SYSTEMY BAUMIT KLIMA

Oddychające i zdrowe
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SYSTEM BAUMIT KLIMA Z POWIERZCHNIĄ ZACIERANĄ (DELIKATNA FAKTURA)

Baumit KlimaWhite
oraz opcjonalnie 
Baumit Klima Fein W  
(dla uzyskania drobniejszej faktury)

Baumit KlimaColor

 ■  Baumit KlimaWhite zapewnia właściwą regulację klimatu we wnętrzach
 ■  delikatna tekstura nadaje pomieszczeniom ciekawego i wyjątkowego charakteru
 ■  farba Baumit KlimaColor pozwala na kreowanie finalnego efektu dopasowanego do danego wnętrza

SYSTEM BAUMIT KLIMA O GŁADKIEJ POWIERZCHNI

Baumit KlimaWhite

Baumit KlimaColor

Baumit KlimaFinish lub 
Baumit KlimaFino

 ■  Baumit KlimaWhite zapewnia właściwą regulację klimatu we wnętrzach 
 ■  gładź Baumit KlimaFinish lub Baumit KlimaFino pozwala na uzyskanie doskonale gładkiej powierzchni
 ■  dzięki farbie Baumit KlimaColor można tworzyć dopasowane do oczekiwań efekty kolorystyczne



Recepta na gładkie 
ściany
Nawet najbardziej precyzyjna aplikacja 

i wykończenie ścian oraz sufitów tynkami 

cementowo-wapiennymi nie pozwoli uzyskać 

idealnie gładkiej powierzchni, ponieważ sposób 

ich końcowej obróbki polega na zacieraniu, 

gąbkowaniu lub filcowaniu mniej lub bardziej 

ziarnistej powierzchni. Nieskazitelnie gładką 

powłokę gwarantuje zastosowanie gładzi 

np. gotowej do użycia polimerowej, ewentualnie 

w postaci suchej mieszanki gipsowej 

lub wapiennej. Gładzie gotowe do użycia nie 

wymagają przygotowania ich przed aplikacją, 

dzięki czemu są bardziej przyjazne w stosowaniu.
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Jak uzyskać idealnie gładką 
powierzchnię ścian?

Baumit
Gładzie
i szpachle

PRODUKTY KLIMA

GŁADZIE I SZPACHLE 

TYNKI WEWNĘTRZNE 
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1 idealne wykończenie ścian

2 szybkość i łatwość stosowania 

3 efekt nieskazitelnej bieli

4 wysoka jakość

4 powody, dla których warto 
wybrać gładzie i szpachle 
Baumit Fino:

GŁADZIE I SZPACHLE

GŁADZIE I SZPACHLE

Gładzie są istotnym elementem przy wykańczaniu pomieszczeń,  
a ich użycie na ścianach i sufitach często decyduje  
o spektakularnym efekcie końcowym. Firma Baumit, 
odpowiadając na zróżnicowane potrzeby materiałowe  
Inwestorów i Wykonawców, wprowadziła do swojej oferty  
mniejsze opakowania wysokiej jakości gładzi. Kierując się 
wygodą, ekonomią pracy oraz należytym standardem  
wykonanych powierzchni, proponujemy grupę rekomendowanych 
gładzi oraz mas szpachlowych w urozmaiconych rozmiarach. 
Najważniejszymi zaletami gładzi Baumit są łatwa aplikacja, 
wysoka przyczepność do podłoża oraz trwałość.

Gładzie a szpachle
Wiele osób wciąż postrzega szpachle i gładzie jako te same 
produkty, stosując zamiennie ich nazwy, jednak w rzeczywistości 
są to materiały o różnym zastosowaniu i odmiennych 
właściwościach użytkowych. Aby dokonać wyboru, który produkt 
będzie właściwy w określonych warunkach, warto zacząć od 
oceny stanu podłoża, ewentualnych odchyleń od pionu i wielkości 
ubytków. Przy drobnych nierównościach stosuje się gładzie 
gipsowe. Jeśli natomiast pod pacę idą stare, nierówne ściany, 
warto zastosować gips szpachlowy do wykonywania najcieńszej 
warstwy wykończeniowej.
Gładzie Baumit są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, 
gdzie liczy się czas, pewna jakość oraz trwałość ścian i sufitów. 
Charakteryzuje je łatwa aplikacja oraz bardzo dobra przyczepność 
do podłoża, co wpływa pozytywnie na wykonanie precyzyjnie 
gładkiej i równej powierzchni. Znajdują zastosowanie zarówno 
przy ostatecznym wykańczaniu tynkowanych ścian w nowych 
budynkach, jak i przy wykonywaniu prac remontowych w starszych 
obiektach. Za pomocą gładzi możemy także dopracować 
powierzchnię betonów (np. sufity), które są na tyle równe, że nie 
wymagają dodatkowego tynkowania. 
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BAUMIT FINO

Gładkie wykończenie
Baumit FinoFinish Superior

Gotowa do użycia, w formie pasty, biała, elastyczna, gładź 
na bazie spoiw organicznych i dolomitowych wypełniaczy 
mineralnych. Charakteryzuje się wysokim stopniem bieli, dużą 
twardością, wysoką przyczepnością i łatwością podczas aplikacji 
oraz szlifowania. Przeznaczona do wykonywania wierzchnich 
(wstępnych i ostatecznych) gładzi cienkowarstwowych na 
ścianach i sufitach na tynkach, płycie g-k i betonie wewnątrz 
budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

 ■  wysoka przyczepność i elastyczność
 ■  wysoki stopień bieli i gładkości
 ■  do użytku ręcznego i maszynowego
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Baumit FinoFillBaumit FinoBello

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka. Charakteryzuje się 
mocnym wiązaniem, wysoką przyczepnością i dużą twardością. 
Przeznaczona do szpachlowania ścian i sufitów, elementów 
gipsowych, ceramicznych, betonu, betonu komórkowego, 
tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, 
przy wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynków. 
Doskonale nadaje się również do wyrównywania podłoża przed 
wykonywaniem gładzi, do uzupełniania połączeń płyt g-k z siatką, 
wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach oraz maskowania 
instalacji elektrycznych.

 ■  zwiększona twardość powierzchni
 ■  plastyczna w aplikacji i rozprowadzaniu
 ■  tworzy równe, mocne i stabilne podłoże

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka. Charakteryzuje 
się łatwością podczas aplikacji i szlifowania. Przeznaczona 
do wykonywania śnieżnobiałych, bardzo gładkich powierzchni 
ścian i sufitów, na betonie, płytach g-k, tynkach cementowych, 
cementowo-wapiennych i gipsowych wewnątrz budynków. 
Polecana do pomieszczeń o wymagających powierzchniach.

 ■  wzmocniona nowoczesnymi polimerami
 ■  śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
 ■  łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu



28

Zdrowe, godne zaufania 
i estetyczne
Baumit opracował specjalne systemy 

tynków wewnętrznych do szerokiego zakresu 

zastosowań. Zapewniają one przyjemne 

środowisko życia i są idealnym podłożem 

do nakładania gładzi.

RATIO – NOWOCZESNE I DEKORACYJNE

Asortyment Baumit Ratio składa się z wysokiej jakości, 
maszynowych tynków gipsowych. Oprócz tego, że są wyjątkowo 
łatwe i szybkie w stosowaniu, pozwalają uzyskać gładkie 
powierzchnie, dzięki czemu nadają pomieszczeniom nowoczesny 
wygląd.
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MPI – WSZECHSTRONNE I UNIWERSALNE MANU I UNO – PRECYZYJNE I PIĘKNE

Tynki cementowo-wapienne Baumit sprostają wszystkim 
wyzwaniom. Cechuje je wysoka trwałość i odporność na wilgoć. 
Dodatkowo oferta Baumit zawiera tynki Speed, charakteryzujące 
się wyjątkowo krótkim czasem wiązania. 

Produkty Baumit Manu i Uno są uosobieniem autentycznego 
rękodzieła. Tynki ręczne do stosowania wewnątrz pomieszczeń  
stanowią doskonałą bazę pod różnego rodzaju warstwy 
wykończeniowe, tworzą ściany o atrakcyjnym wyglądzie, pomagając 
w ten sposób zapewnić prawdziwy komfort.

1 Zdrowe środowisko życia 

2 Istotny warunek dobrego samopoczucia 

3 Trwałość i piękno

4 Siła i bezpieczeństwo

5 Szybkość i precyzja

6 Nowoczesność i funkcja dekoracyjna

7 Wysoka jakość dla dobrego samopoczucia

7 dobrych powodów, dla 
których warto wybrać tynki
wewnętrzne Baumit: 

 

Kto zapewni przyjemny 
klimat w pomieszczeniach?

Baumit
Tynki
wewnętrzne

PRODUKTY KLIMA

GŁADZIE I SZPACHLE 

TYNKI WEWNĘTRZNE 
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PRZEPIS NA GŁADKIE ŚCIANY

 ■ gładkie
 ■ ekonomiczne
 ■ łatwe i szybkie w wykonaniu

Powszechnie stosowane, gipsowe tynki wewnętrzne zapewniają 
możliwość tworzenia estetycznych i dekoracyjnych form 
architektonicznych, zabezpieczają elementy budowli przed ogniem, 
a także pomagają zapewnić we wnętrzach odpowiedni mikroklimat. 
Dodatkowo ich łatwe i szybkie, jednowarstwowe wykonanie jest 
często elementem decydującym o wyborze gipsowych wypraw 
tynkarskich. Dzięki naturalnej gładkości tynków gipsowych, 
uzyskana przy ich użyciu powierzchnia jest przyjemna w dotyku, 
a otynkowane pomieszczenia są ciepłe i przytulne. Tego typu tynki 
najlepiej sprawdzą się w przypadku konieczności wyrównywania 
dużych krzywizn powierzchni murowanych. Tynki i gładzie gipsowe 
poleca się głównie do pomieszczeń suchych, takich jak salon 
czy sypialnia. 

Naturalnie gładkie i ciepłe 
Tynki gipsowe to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki 
tynkarskie. Nakłada się je techniką jednowarstwową, są łatwe 
do wygładzania, wydajne i szybkoschnące. Można je stosować 
do wykonywania wypraw tynkarskich wyłącznie wewnątrz budynków 
w pomieszczeniach suchych, o wilgotności nieprzekraczającej 
70%. Prawidłowo wykonany tynk gipsowy odznacza się naturalną 
gładkością powierzchni i bezpośrednio po wyschnięciu nadaje się 
do malowania. Jest on określany terminem „tynku ciepłego”, gdyż 
charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia 
ciepła. Dzięki dobrej izolacyjności termicznej ma dodatkowy wpływ 
na oszczędność energii cieplnej w mieszkaniu. Znaczna porowatość 
wewnętrzna tynku gipsowego zapewnia dyfuzję pary wodnej i tworzy 
przyjemny mikroklimat we wnętrzach.

Zwiększona odporność na uszkodzenia
Tynk gipsowy Baumit Ratio Power został opracowany 
do stosowania wszędzie tam, gdzie znaczenie ma zwiększona 
twardość powierzchni, czyli w budynkach użyteczności publicznej 
takich jak hotele, szkoły, szpitale czy biura, szczególnie 
w korytarzach i klatkach schodowych – miejscach, w których 
występuje większe ryzyko uszkodzenia mechanicznego. 
Baumit Ratio Power można nakładać maszynowo, a także ręcznie. 
Zakres stosowania obejmuje także budownictwo mieszkaniowe.

BAUMIT RATIO

Nowoczesne i dekoracyjne
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  najwyższa jakość powierzchni
   wyjątkowo lekki i urabialny
   przyjazna obróbka

  twarda i gładka powierzchnia
  łatwa aplikacja
   odporność na uszkodzenia

   naturalnie gładka powierzchnia
   szybka i łatwa aplikacja
  bardzo wydajny

POWŁOKA 
WIERZCHNIA Baumit KlimaColor* Baumit KlimaColor* Baumit KlimaColor*

TYNK Baumit Ratio 2000 Baumit Ratio Power Baumit Ratio Glatt L

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

Podłoża silikatowe, ceglane i gazobeton: Baumit Gypsum Primer

Beton: Baumit BetonKontakt

1. BAUMIT RATIO 2000 2. BAUMIT RATIO POWER 3. BAUMIT RATIO GLATT L

Systemy oparte o tynki gipsowe

*albo inne farby wewnętrzne, powłoki lub okładziny (np. gładzie, tapety, płytki)
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UNIWERSALNA TRADYCJA

 ■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
 ■ wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 ■ szeroki wybór produktów

Tynki cementowo-wapienne to najpopularniejszy wybór podczas 
prac remontowych związanych z wykańczaniem ścian wewnętrznych. 
Mogą one być finalnym wykończeniem powierzchni ścian lub 
podłożem do wykonania kolejnych wypraw, takich jak np. gładzie 
czy szpachle.

Idealne rozwiązanie
Tradycyjne tynki cementowo-wapienne bardzo dobrze sprawdzą się 
w sytuacji, gdy zależy nam na wysokiej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. Wybór tego rodzaju tynków to idealne rozwiązanie 
w piwnicach, garażach czy na klatkach schodowych, ale także w innych 
pomieszczeniach mieszkalnych. Tynki cementowo-wapienne można 
stosować więc wszędzie – zarówno wewnątrz, we wszystkich rodzajach 
pomieszczeń, jak i na elewacjach, które nie wymagają ocieplenia. 
Tradycyjne tynki są także idealnym podłożem w przypadku montażu 
wszelkich okładzin. Tynki cementowo-wapienne Baumit to uniwersalne 
rozwiązanie na Twojej budowie. Idealnie sprawdzają się na wszystkich 
podłożach mineralnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności. Produkty dostępne są w workach oraz luzem
– w technologii silosowej. 

Gdy liczy się szybkość
Specjaliści Baumit z myślą o wszystkich, którzy cenią swój czas, 
stworzyli szybkowiążące mieszanki Speed. Innowacyjna receptura 
gwarantuje krótszy czas realizacji prac tynkarskich oraz najwyższą jakość 
wykonywanych powierzchni. Rodzina tynków maszynowych szybko-
wiążących to cementowo-wapienny tynk Baumit MPI 30 Speed oraz 
jego lekka odsłona Baumit MPI 30 L Speed – doskonałe w sytuacjach, 
gdy zależy nam na wydajności i gładkości powierzchni. Stosując tynki 
maszynowe Baumit Speed, przeprowadzenie procesu tynkowania, 
począwszy od narzucenia do uzyskania gotowej, zatartej powierzchni 
tynku, staje się możliwe w ok. 2 godziny – niezależnie od rodzaju 
i chłonności podłoża, grubości warstwy tynku i panujących temperatur.

BAUMIT MPI 

Wszechstronne i szybkie
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   wyjątkowa jakość powierzchni
  oszczędza czas
  wysoce plastyczny

   drobnoziarnista powierzchnia
   doskonałe właściwości  
aplikacji

   wysoka wydajność

   jednowarstwowy
   szeroki zakres zastosowania 
– od salonu po łazienkę

  łatwy w obróbce

POWŁOKA 
WIERZCHNIA Baumit KlimaColor* Baumit KlimaColor* Baumit KlimaColor*

TYNK Baumit MPI 30 Baumit MPI 25 L Baumit MPI 25

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

Podłoża silikatowe, ceglane i gazobeton: Baumit VorSpritzer

Beton: Baumit VorSpritzer lub Baumit BetonPrimer

1. BAUMIT MPI 30 2. BAUMIT MPI 25 L 3. BAUMIT MPI 25

Systemy oparte o tynki cementowo-wapienne

*albo inne farby wewnętrzne, powłoki lub okładziny (np. gładzie, tapety, płytki)
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TYNKI NAKŁADANE RĘCZNIE

Nad specyfiką branży budowlanej można rozwodzić się właściwie 
bez końca. Jest jednak jedna cecha, bez której jakakolwiek analiza 
byłaby niepełna – łączenie tradycyjnych rozwiązań z nowoczesnymi. 
Idealnym przykładem jest fakt, że mimo ogromnego postępu 
technologicznego, jaki się w niej dokonał, w wielu przypadkach 
ręczne wykonywanie prac wciąż daje najlepsze rezultaty. Dlatego 
w portfolio wiodących marek, do których należy Baumit, nie może 
zabraknąć produktów do użytku ręcznego.

Efektywny sposób na wysokiej jakości powierzchnie
Renowacje starych sufitów i ścian, remonty w trudno dostępnych 
miejscach czy prace budowlane prowadzone na niewielkich 
powierzchniach, należą do najczęściej spotykanych sytuacji,  
kiedy najbardziej efektywnym sposobem ich realizacji 
są tzw. roboty ręczne, które są wygodne z wielu powodów.  
Po pierwsze, na niewielkich powierzchniach zazwyczaj nie ma 
możliwości wykorzystania maszyn. Po drugie, remonty często robi 

się w pomieszczeniach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych, które są użytkowane. W takiej sytuacji ważne jest, by prace 
renowacyjne przebiegały możliwie jak najciszej, co jest w stanie 
zapewnić ich manualne wykonywanie. Oprócz tego, w przypadku 
małych powierzchni, jest to metoda najbardziej opłacalna i mogą się 
nią z powodzeniem posługiwać nie tylko profesjonaliści, lecz także 
domowi majsterkowicze. Ponadto, osiągane w ten sposób rezultaty  
są estetyczne i trwałe, a same prace mogą postępować sprawnie  
i zręcznie, nawet w przypadku niedoświadczonych majsterkowiczów 
(pod warunkiem, że wykonuje się je z użyciem materiałów i narzędzi 
odpowiednio wysokiej jakości). Takie produkty w swojej ofercie 
posiada marka Baumit – do najchętniej wybieranych należą tynk 
gipsowy ręczny Baumit Uno Gold oraz zaprawa tynkarska Baumit 
Manu All.

BAUMIT MANU I UNO

Precyzyjne i piękne
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 Wariant A

BAUMIT INTERNO

System ociepleń stropów i ścian
 Wariant B

 ■ oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację
 ■ izolacja akustyczna
 ■ ochrona przeciwpożarowa
 ■ biały kolor powierzchni sufitu

 ■ oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację
 ■ izolacja akustyczna
 ■ ochrona przeciwpożarowa

1 Baumit ProContact
Zaprawa klejowo-szpachlowa 
lub
Baumit NivoFix
Zaprawa klejowa

3 Baumit UniPrimer
Podkład gruntujący uniwersalny

2

4

4

2

3

1

Lamelowa wełna mineralna (fazowana)

Baumit EdelPutz Versos
Zaprawa dekoracyjna

1 Baumit ProContact
Zaprawa klejowo-szpachlowa 
lub
Baumit NivoFix
Zaprawa klejowa

3 Baumit StarTex
Siatka z włókna szklanego

2 Wełna mineralna (płyty lub lamelowa) 

1
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4
5

4

4 Baumit ProContact
Zaprawa klejowo-szpachlowa

5 Warstwa wykończeniowa np. gładź 
Baumit FinoFinish Superior 
lub tynk drobnoziarnisty Baumit PerlaFine 
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Baumit sp. z o.o. 
ul. Wyścigowa 56 G 
53-012 Wrocław

info@baumit.pl, www.baumit.com Baumit. Pomysły z przyszłością.


