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Wbrew pozorom w mieszkaniu 
sp dzamy du o czasu w ci -
gu doby – wykonuj c codzienne 

obowi zki, bawi c si  z dzie mi, ucz c si
czy po prostu regeneruj c si y po aktywnym 
dniu. Jednak aby czu  si  dobrze w swo-
im domu, musimy stworzy  ku temu odpo-
wiednie warunki, tudzie  przyjazny mikro-
klimat. I bynajmniej nie chodzi tu o klimat 
w rozumieniu wystroju wn trz, a raczej ta-
kie czynniki jak optymalna temperatura, 
wilgotno  powietrza, o wietlenie czy w a-
ciwa wentylacja. Szczególnie dwa pierwsze 

mocno wi  si  z materia ami, z których 
zbudowane s  nasze „cztery ciany”. W ród 
nich istotne znaczenie odgrywaj  izolacja 
cieplna oraz tynki.

Temat pod lup  wzi li eksperci z parku 
badawczego Baumit Viva, którzy od ponad 

dwóch i pó  roku prowadz  pomiary, ma-
j ce dostarczy  informacji o wp ywie ma-
teria ów budowlanych na kondycj  nasze-
go organizmu.

Optymalna temperatura w domu wynosi 
18–22°C, przy czym w sezonie letnim z natu-
ry jest cieplej za oknem, a wi c i w naszych 
mieszkaniach s upki rt ci wskazuj  wy sze 
warto ci. Podobne zale no ci mo emy zaob-
serwowa  tak e w zimie. Z kolei poziom wil-
gotno ci powinien mie ci  si  w zakresie 
40–60%. Zbyt suche powietrze sprzyja roz-
przestrzenianiu si  kurzu i roztoczy, a tym 
samym wp ywa negatywnie na nasze zdro-
wie, powoduj c m.in. sucho  spojówek czy 
trudno ci w oddychaniu. Natomiast nadmiar 
wilgoci, utrzymuj cy si  w pomieszczeniach 
przez d u szy czas, skutkuje pojawieniem si
na cianach szkodliwych grzybów i ple ni. 
Ponadto, oddzia uje na nasze samopoczucie: 
wywo uje bóle g owy, zwi ksza uczucie zm -
czenia, prowadzi do rozwoju chorób górnych 
dróg oddechowych. Mo emy jednak zbalan-
sowa  wahania temperatur i utrzyma  w ry-
zach wilgotno  powietrza. Wystarczy za-
dba  o odpowiedni  izolacj  termiczn cian 
i zapewni  im odpowiedni  pojemno .

UPA  CZY CH ÓD – 
TERMOIZOLACJA DOBRA 
NA WSZYSTKO
Wyniki bada  nie pozostawiaj  w tpliwo ci
– termoizolacja chroni zarówno przed zim-

Zapro  do domu zdrowy mikroklimat!

Chc c prowadzi  zdrowy styl ycia staramy si  dobrze od ywia ,
uprawiamy sport, sp dzamy czas na wie ym powietrzu… 
Zapominamy jednak o kwestii nie mniej istotnej – odpowiednich 
warunkach do przebywania we w asnym domu. Cho  niewiele 
osób o tym pami ta, niebagatelny wp yw nasze samopoczucie 
maj  nie tylko zbilansowana dieta czy ruch, lecz tak e materia y
budowlane otaczaj ce nas w „czterech k tach”. 

Produkty z linii Baumit Klima pewnie stoj  na stra y przyjemnego mikroklimatu wn trz.
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nem, jak i przed zbytnim nagrzewaniem 
si  wn trz. Nawet podczas fali tropikalnych 
upa ów, gdy na zewn trz s upek rt ci wska-
zywa  do 36°C, w zaizolowanych domach 
o masywnej konstrukcji – wybudowanych 
z ceg y i betonu – temperatura utrzymywa-
a si  na poziomie oko o 25°C, chocia  okna 

wychodzi y na stron  po udniow  i nie by y
os oni te roletami. W budynkach nieocieplo-
nych osi ga a ona poziom 30°C! Ciekawych 
spostrze e  dostarczy a równie  symulacja 
awarii systemu ogrzewania. Przy temperatu-
rze zewn trznej -12°C w ca kowicie pozba-
wionym izolacji domu ceglanym po up ywie 
2 dni temperatura we wn trzach drastycz-
nie spad a do zaledwie +4°C, a temperatu-
ra cian – do +1°C. Natomiast dom murowa-
ny z izolacj  (z ceg y 25 P+W lub betonu) po 
up ywie 48 godzin bez ogrzewania zachowa
sta  temperatur  wn trz i cian, mieszcz -
c  si  w granicach +15°C do +17°C. Liczby te 
dowodz , e izolacja termiczna rzeczywi cie 
odgrywa g ówn  rol  w utrzymaniu opty-
malnej temperatury wn trz.

POPRACUJ NAD MAS
Jednak nie tylko izolacja wywiera zbawien-
ny wp yw na temperatur  wewn trz budyn-
ku. Obok niej decyduj c  rol  odgrywa tak e
masa akumulacyjna konstrukcji ciany. I tak 
izolacja masywnie zbudowanych domów 
chroni je w warstwie zewn trznej przed 
s o cem i upa em. Natomiast w warstwie 
wewn trznej masywne ciany zapewniaj
sta  temperatur  i gwarantuj  utrzymanie 
przez d u szy czas ch odnego i przyjemnego 
mikroklimatu. Zasadniczy wniosek wynika-
j cy z pomiarów? W przypadku domów o ta-
kich samych parametrach izolacji (warto
U) obowi zuje nast puj ca zasada – im bar-
dziej masywna budowa konstrukcji cian, 
tym ni szy poziom mierzonych wewn trz 
budynku temperatur.

WAPNO GÓR !
Badania przeprowadzone w parku Baumit 
Viva dowodz , e tynki wewn trzne ju  od 
cienkiej warstwy (1,5 cm) znacz co przy-
czyniaj  si  do zwi kszenia buforowo-
ci cian. Szczególnie dobrze radz  sobie 

te pokryte tynkami wapiennymi, które po-
siadaj  szereg w a ciwo ci wspieraj cych 
kszta towanie przyjemnego mikroklima-
tu. Przyk adowo, produkty z linii Baumit 
Klima nie tylko dobrze akumuluj  ciep o czy 
zwi kszaj  komfort akustyczny. Przejmuj

te  rol  naturalnej klimatyzacji w pomiesz-
czeniach. Wyj tkowo udan  komityw  two-
rz  tutaj tynk Baumit KlimaWhite i g ad
Baumit KlimaGlätte. Otynkowane nimi 
powierzchnie zyskuj  wysok  paroprze-
puszczalno . Absorbuj  one wyst puj -
c  w powietrzu wilgo  i oddaj  j  z po-
wrotem, gdy powietrze ulega wysuszeniu. 
Ponadto, ze wzgl du na wysok  alkaicz-
no  wapna, produkty z serii Klima zapo-
biegaj  rozwojowi ple ni, stanowi c d ugo-
trwa  ochron  nawet w pomieszczeniach 
o du ej ilo ci pary wodnej, jak azienki czy 
kuchnie. Wyko czone nimi ciany nie a-
duj  si  elektrostatycznie i nie przyci ga-
j  cz steczek kurzu, wykazuj c tym samym 
w a ciwo ci antyalergiczne. Z kolei dodat-
kowa termiczna masa akumulacyjna chro-
ni powierzchnie latem przed przegrzaniem. 
Wypromieniowywanie ciep a zapewnia 
przyjemne temperatury w okresach przej-
ciowych oraz pomaga obni y  koszty ogrze-

wania i ch odzenia. Dzi ki temu we wn -
trzach utrzymuje si  przyjemny i zdrowy dla 
mieszka ców mikroklimat przez ca y rok.

Pami tajmy jednak, e samo zastosowanie 
„oddychaj cych” tynków wapiennych nie za-
pewni nam komfortowego mikroklimatu je-
li zapomnimy o regularnym wietrzeniu po-

mieszcze , o którym trzeba pami ta  przez 
ca y rok. O ile w ciep e dni okna mog  by
otwarte praktycznie 24 godziny na dob ,
o tyle podczas ch odów otwierajmy je przy-
najmniej na pó  godziny dziennie.  

Park badawczy Baumit Viva przy zak adzie produkcyjnym Baumit w Wopfing (Austria).
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