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Wybór tynków wewn trznych za-
le y przede wszystkim od pre-
ferencji inwestora. Najcz ciej 

pada on na popularne mieszanki cemento-
wo-wapienne, cenione m.in. za du  wy-
trzyma o . Warto jednak pami ta , e
– cho  bardzo dobra – nie jest to jedyna 
opcja na wyko czenie naszych domowych 
wn trz. I o ile w miejscach szczególnie na-
ra onych na uszkodzenia mechaniczne, 
jak np. gara e, warsztaty czy klatki schodo-
we, warto pozosta  tradycjonalist , o tyle 
w przypadku pozosta ych pomieszcze
otwiera si  przed nami szeroki wachlarz 

mo liwo ci w zakresie przygotowania cian 
i sufitów pod dalsze prace dekoracyjne. By 
si  o tym przekona , wystarczy zajrze  do 
oferty firmy Baumit – Br zowej Budowlanej 
Marki Roku 2016 w obszarze tynków ma-
szynowych – która udost pnia inwestorom 
i wykonawcom ca  gam  produktów o ta-
kim przeznaczeniu.

MISJA: ZDROWIE
Bardzo ciekaw  alternatyw  dla tradycyj-
nych wypraw tynkarskich, któr  z pewno-
ci  warto wzi  pod uwag  planuj c prace 

remontowo-budowlane, tworz  tynki wa-
pienne, sprzyjaj ce regulacji wilgotno ci 
i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. 
Ich nadzwyczajne w a ciwo ci znane by y
ju  w antyku. Cho  przez lata nieco zapo-
mniane, dzi  znowu ciesz  si  zaintereso-
waniem inwestorów, architektów i wyko-
nawców. Przyczyniaj  si  do tego nie tylko 
aktualne trendy zorientowane na energo-

oszcz dno  i ochron rodowiska, lecz 
tak e wspó czesny styl ycia, w którym 
coraz istotniejsz  rol  odgrywa zdrowe 
mieszkanie. Szczególnie rodziny z dzie mi 
podczas aran acji wn trz, w trosce o kom-
fort i dobre samopoczucie swoich pociech, 
decyduj  si  na naturalne tynki, w których 
g ówn  rol  ogrywa wapno. Na czym pole-
ga ich fenomen? 

NATURALNA KLIMATYZACJA
Produkty z linii Baumit Klima, dzi ki do-
skona ym w a ciwo ciom absorpcyjnym, 
przejmuj  rol  naturalnej klimatyzacji – 
steruj  wilgoci , poch aniaj c j , gdy w po-
mieszczeniu wyst puje jej nadmiar i stop-
niowo uwalniaj , kiedy powietrze ulega 
wysuszeniu. Ze wzgl du na wysok  alka-
liczno  wapna, tynk Baumit KlimaWhite 
zapobiega rozwojowi ple ni, stanowi c
d ugotrwa  ochron  nawet w pomiesz-
czeniach o du ej ilo ci pary wodnej, jak 

Tynki wapienne
 – „klimatyczna” alternatywa dla wymagaj cych
Tynk sprawia, e mieszka 
nam si  komfortowo 
i bynajmniej nie jest to 
jedynie kwestia estetyki 
wn trz. Do jego zada
nale y bowiem ochrona 
konstrukcji ciany przed 
ogniem, szkodliwym 
dzia aniem wilgoci, a tak e
troska o nasze dobre 
samopoczucie. Cho  w tej 
grupie produktów ber o
dzier  tradycyjne zaprawy 
cementowo-wapienne, 
planuj c budow  lub 
remont warto rozezna  si
jakie mamy mo liwo ci, by 
postawi  na rozwi zanie, 
które najlepiej sprawdzi si
w naszym domu.
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azienki czy kuchnie. Ponadto produkty 
na bazie wapna nie aduj  si  elektrosta-
tycznie i nie przyci gaj  zanieczyszczaj -
cych cz steczek. Stosowanie materia-
ów wapiennych jest najlepsz  barier  dla 

szkodliwych substancji. Dodatkowa ter-
miczna masa akumulacyjna chroni po-
wierzchnie latem przed przegrzaniem. 
Wypromieniowywanie ciep a zapewnia 
przyjemne temperatury w okresach przej-
ciowych i pomaga obni y  koszty ogrze-

wania i ch odzenia. Reguluj ce wilgot-
no  powietrza i klimat wn trz produkty 
Baumit Klima gwarantuj  przyjemn , kom-
fortow  i co wa ne, zdrow  atmosfer
w mieszkaniu przez ca y rok.

SOLO I W DUECIE 
Na korzy  tynków wapiennych Baumit 
Klima przemawiaj  nie tylko w a ciwo ci 
dzia ania na mikroklimat pomieszcze . Po 
stwardnieniu tworz  one g adk  i wytrzy-
ma  warstw . Ich du ym atutem jest to, e
mo na je stosowa  na wi kszo ci materia-
ów mineralnych powszechnie u ywanych 

do wznoszenia cian: ceg ach oraz pusta-
kach ceramicznych i silikatowych, betonie 
zwyk ym i komórkowym. Co wi cej, pa-
roprzepuszczalny tynk Baumit KlimaWhite 
sprawdza si  na cianach i stropach bu-
dynków pocz wszy od piwnicy a  po dach, 
co oznacza tyle, e doskonale zdaje egza-
min we wszelkich pomieszczeniach we-
wn trznych, w tym tzw. mokrych. D ugi 

proces wi zania wapna z jednej strony po-
zwala na tynkowanie bez po piechu i oba-
wy, e zaprawa szybko stwardnieje, z dru-
giej – eliminuje ryzyko wyst pienia rys 
skurczowych podczas schni cia. Je li na-
szym celem jest idealnie g adka i natu-
ralnie bia a powierzchnia, osi gniemy go 
atwo – przy zachowaniu wszystkich pa-

rametrów pozwalaj cych cianie „oddy-
cha ” – stosuj c na otynkowan  p aszczy-
zn  g ad  wapienn  Baumit KlimaGlätte, 
jako ko cow  warstw  wierzchni , nie 
wcze niej jednak ni  24 godziny po zako -
czeniu tynkowania, a gdy jest ch odno – 
nawet po 3–5 dniach. Mo e by  ona stoso-
wana na nowe, jak równie  remontowane 
pod o a wapienne oraz – po zachowaniu 
odpowiednio d ugiej przerwy technolo-
gicznej – na tynki cementowe, cemento-
wo-wapienne oraz beton. G ad  jest pla-
styczna, bardzo dobrze si  uk ada pod at
tynkarsk  na cianie lub suficie, atwo si
obrabia przy wyprowadzaniu p aszczyzn 
i nietrudno nada  jej dowoln  faktur .
Ka dy inwestor i wykonawca doceni rów-
nie  fakt, e u ycie tego produktu pozwoli 
unikn  k opotliwego, ze wzgl du na du e
zapylenie pomieszczenia, szlifowania.

Linia „oddychaj cych” tynków i g adzi 
wapiennych – Baumit Klima jest natural-
n  odpowiedzi  na potrzeby wspó czesne-
go budownictwa zorientowanego na ener-
gooszcz dno . Nasze domy staj  si  coraz 

bardziej szczelne. Tymczasem ciany sta-
nowi  najwi ksz  powierzchni , która 
jest w sta ej interakcji z powietrzem w po-
mieszczeniach. Du o czasu sp dzamy we 
w asnych czterech k tach, st d warto za-
dba  o to, by panowa  tam komfortowy mi-
kroklimat, sprzyjaj cy wypoczynkowi i do-
bremu samopoczuciu. 

www.baumit.com 

Produkty z linii Baumit Klima pewnie staj  na stra y przyjemnego mikroklimatu wn trz.ciana przed i po tynkowaniu.
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