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Kluczowym czynnikiem wp ywaj cym na 
samopoczucie mieszka ców jest powietrze. 
Cho  towarzyszy nam przez ca e ycie, od-
dychaj c nim na co dzie , niemal zapomi-
namy o jego istnieniu. Przypominamy so-
bie o nim z regu y dopiero wówczas, gdy 
w domu pojawia si  nieprzyjemny zapach 

towarzysz cy wilgoci lub odwrotnie – po-
wietrze jest przesuszone, a my czujemy si
zm czeni, odczuwamy sucho  w oczach 
czy w gardle. Aby nie szkodzi  zdrowiu, 
konieczne jest zwracanie bacznej uwagi na 
jako  i funkcje stosowanych materia ów
budowlanych. Szczególnie, e pomieszcze-

nia, w których sp dzamy wi kszo y-
cia staj  si  wspó cze nie coraz bardziej 
szczelne. Szukaj c oszcz dno ci w dobie 
wysokich op at za energi  i ogrzewanie, 
si gamy po rozwi zania o wysokich para-
metrach w zakresie izolacyjno ci. W efek-
cie, wymiana powietrza w nowo wzno-
szonych obiektach jest dzi  10-krotnie 
mniejsza ni  w budynkach z poprzedniej 
epoki. Nowoczesne pow oki budynków sta-
wiaj  zatem du o wy sze wymagania przy 
doborze materia ów budowlanych u ywa-
nych do wyko czenia wn trz. Warto wy-
biera  te, które nie zawieraj  szkodliwych 
substancji, produkowane s  na bazie natu-
ralnych komponentów i pomagaj  kszta to-
wa  mikroklimat odpowiedni dla naszego 
organizmu, trzymaj c w ryzach wilgotno
powietrza.

WILGO  POD KONTROL
Bardzo istotne jest, aby zawarto  pary 
wodnej w powietrzu mie ci a si  w prze-
dziale od 40% do 60%. Ka de odchylenie 
od tej normy mo e skutkowa  z ym samo-
poczuciem i w konsekwencji powodowa
problemy zdrowotne. Wilgotno  zale -
na jest od liczby domowników przebywa-
j cych na jednej przestrzeni, pory roku, 
czy w czonego lub nieaktywnego ogrze-
wania, st d jej poziom mo e si  wymkn
spod kontroli. Na rynku dost pne s  jed-
nak produkty o naturalnych zdolno ciach 
do dyfuzji pary wodnej, które umo liwia-
j  utrzymanie odpowiedniej wilgotno ci 
i cyrkulacji powietrza w domowym zaci-
szu. Takimi rozwi zaniami s  tynki wa-
pienne. Wyko czone nimi ciany s  wyso-
ko paroprzepuszczalne. Dzi ki specjalnej 
budowie mikroporów, tworz  one „oddy-
chaj c ” pow ok . Wilgo  jest szybko ab-
sorbowana, gdy w pomieszczeniu wyst pu-
je jej nadmiar i oddawana, gdy powietrze 
ulega wysuszeniu. W ten sposób ciany 
wyko czone tynkiem czy g adzi  wapien-
n  staj  si  naturalnym regulatorem wil-
gotno ci, zapewniaj c domownikom kom-

Produkty wapienne Baumit Klima
– tradycyjnie, naturalnie, ZDROWO!
Ka dy cz owiek pragnie dobrego samopoczucia – chce 
stworzy  dla siebie przestrze , do której mo e wraca ,
aby odpocz  i do adowa  swoje yciowe akumulatory 
pozytywn  energi . Nie sposób przy tym nie zgodzi  si
ze stwierdzeniem, e najlepsze dla cia a i ducha jest to, co 
zdrowe. Dlatego ju  na etapie projektowania w asnego 
domu, warto zadba  o odpowiedni dobór materia ów 
budowlanych do wyka czania wn trz i postawi  na 
te, które pomog  kszta towa  przyjazny mikroklimat 
pomieszcze .
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fortowy i zdrowy mikroklimat wn trza. Co 
wi cej, produkty na bazie wapna nie tylko 
wprowadzaj  natur  do domu, wykorzystu-
j  tak e – znane ju  w antyku – dzia anie 
antybakteryjne, tworz c skuteczn  barier
dla rozwoju mikroorganizmów, takich jak 
grzyby lub ple .

W CZ KLIM !
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, 
e wykorzystanie niektórych rozwi -

za  w trakcie budowy lub remontu domu, 
mo e wnie  wiele dobrego do naszego y-
cia. Oczekiwaniom najbardziej wymaga-
j cych inwestorów w zakresie zdrowego 
mikroklimatu wn trz bez trudu sprosta li-
nia „oddychaj cych” tynków i g adzi – 
Baumit Klima, które reguluj  poziom wil-
gotno ci w pomieszczeniach. Tynk Baumit 
KlimaWhite oraz g ad  Baumit KlimaGlätte 
produkowane s  na bazie piasku wapien-
nego oraz wodorotlenku wapnia, jako rod-
ka wi cego. Spe niaj  swoj  funkcj  na-
wet w pomieszczeniach tzw. mokrych, 
takich jak kuchnie czy azienki. 

Jednowarstwowy tynk mineralny Baumit 
KlimaWhite znajduje zastosowanie na 
cianach i stropach budynków, pocz w-

szy od piwnicy a  po dach. Jako materia
o dobrej przyczepno ci do pod o a, Baumit 

KlimaWhite znajduje zastosowanie na 
wszelkich mineralnych pod o ach budow-
lanych – betonie, betonie komórkowym, 
cegle wypalanej, pustakach ceramicznych 
i silikatowych. D ugi proces wi zania wap-
na z jednej strony pozwala na tynkowanie 
bez po piechu i obawy, e zaprawa szyb-
ko stwardnieje, z drugiej – eliminuje ry-
zyko wyst pienia rys skurczowych pod-
czas schni cia. Dodatkow  zalet  Baumit 
KlimaWhite z punktu widzenia wykonaw-
cy jest atwo  stosowania zaprawy, która 
bardzo dobrze si  zarabia i doskonale pod-
daje obróbce.

Efekt idealnie g adkiej powierzchni – przy 
zachowaniu wszystkich parametrów po-
zwalaj cych cianie „oddycha ” – uzyska-
my stosuj c na otynkowan  p aszczyzn
g ad  wapienn Baumit KlimaGlätte, jako 
ko cow  warstw  wierzchni . Mo e by
ona stosowana na nowe, jak równie  re-
montowane pod o a wapienne oraz – po 
zachowaniu odpowiednio d ugiej przerwy 
technologicznej – na tynki cementowe, ce-
mentowo-wapienne oraz beton.  Pow oka 
wykonana g adzi  wapienn  nadaje cia-
nom i sufitom wewn trz budynków natu-
ralnie bia y kolor, rozja niaj c pomieszcze-
nia. Jej zalet  jest tak e atwo  aplikacji 
– g ad  jest plastyczna, bardzo dobrze si

uk ada pod at  tynkarsk  na cianie lub 
suficie, atwo si  obrabia przy wyprowa-
dzaniu p aszczyzn i nietrudno nada  jej 
dowoln  faktur . Ka dy inwestor i wyko-
nawca doceni równie  fakt, e u ycie tego 
produktu pozwoli unikn  k opotliwego, 
ze wzgl du na du e zapylenie pomieszcze-
nia, szlifowania.

Pami tajmy jednak, e zastosowanie od-
dychaj cych tynków w pojedynk  nie za-
gwarantuje nam utrzymania wilgotno ci 
na odpowiednim poziomie. Tak jak w y-
ciu najlepsze efekty osi ga si  prac  zespo-
ow , tak równie  w tym przypadku klu-

czem do sukcesu jest umiej tne po czenie 
ich dzia ania ze sprawnym systemem wen-
tylacji oraz regularnym wietrzeniem po-
mieszcze .

www.baumit.com 

Produkty z linii Baumit Klima pewnie staj  na stra y
przyjemnego mikroklimatu wn trz.

ród a pochodzenia powietrza spo ywanego przez cz owieka w ci gu dnia.
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