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Kluczowym czynnikiem wp ywaj -
cym na samopoczucie mieszka ców 
jest powietrze. Mówimy o nim, e

jest zdrowe, kiedy jego sk ad najbardziej od-
powiada temu, z którym spotykamy si  na 
obszarach dzikiej przyrody, jego temperatura 
wynosi ok. 18–22°C, a wzgl dna wilgotno
kszta tuje si  na poziomie 40–60%. W rze-
czywisto ci jednak nasze domy zorientowa-
ne na energooszcz dno  s  coraz bardziej 
szczelne, a w zamkni tych pomieszczeniach 
czyha na nas nierzadko wi cej zanieczysz-
cze  ni  na ruchliwych skrzy owaniach. Co 

wi cej, mo e to skutecznie popsu  rado
z przebywania w wymarzonych czterech k -
tach, sprowadzaj c na domowników ból g o-
wy, alergie, zm czenie, k opoty ze snem czy 
podra nienie dróg oddechowych.

NIEWIDOCZNE ZAGRO ENIE
Zanieczyszczenia powietrza w pomieszcze-
niu s  niewidoczne, bezwonne i tym gro -
niejsze, e mo liwe do wykrycia jedynie 
skomplikowanymi metodami stosowany-
mi przez przeszkolonych specjalistów. Ich 
ród a mog  by  ró ne – pocz wszy od che-

micznych rodków czyszcz cych codzien-
nego u ytku czy przedmiotów wyposa e-
nia, poprzez dym i kurz, meble po materia y
budowlane. W przypadku tych ostatnich 
lotne zwi zki organiczne (tzw. VOC) od-
parowuj  z regu y do  szybko, zale nie 
od stopnia ich intensywno ci. Nowy dom 
z dobr  wentylacj  jest od nich wolny naj-
pó niej po roku. Problem pojawia si  wte-
dy, gdy substancje – jak na przyk ad izolacje 
wilgotno ci – ze wzgl dów czasowych nie 
mog  dobrze wyschn  na placu budowy. 
Wówczas ród o VOC jest quasi zamkni -
te i proces odparowywania trwa tutaj przez 
lata, uprzykrzaj c nam ycie.

BETON I CEG A BEZ VOC
Z pewno ci  jest to problem, którego nie na-
le y bagatelizowa , dlatego zanim zacznie-
my projektowa  w asne „cztery ciany”, war-
to pozyska  wiedz , która pozwoli nam 
podj wiadom  decyzj  dotycz c  mate-
ria u, z którego zostan  wzniesione. Zespó
analizy wn trz – IBO Innenraumanalytik 
OG – prowadz cy testy w najwi kszym 
w Europie parku badawczym materia ów bu-
dowlanych Baumit Viva – wzi  pod lup  lot-
ne zwi zki organiczne w ró norodnych kon-
strukcjach budowlanych. Jak si  okazuje 
w domach z betonu i ceg y z mineraln  po-
w ok  wewn trzn  bezpo rednio po zako -
czeniu budowy nie wyst puj  szkodliwe za-
nieczyszczenia powietrza, czego nie mo na
ju  powiedzie  o innych technologiach. I tak 
te pierwsze wykaza y bardzo niskie warto ci
VOC na poziomie <500 m/m³, podczas gdy 
budynki o drewnianej konstrukcji szkieleto-
wej – ponad 1000 m/m², a te z bali z drew-
na litego – ponad 3000 m/m³. Co wi cej, po-
miar przeprowadzony latem – pi  miesi cy
od uko czenia budowy –pokaza , e st e-
nie VOC w powietrzu w pomieszczeniach 
wszystkich domów zmniejszy o si  i zgod-
nie z oczekiwaniami nie stanowi o zagro-
enia dla zdrowia. Tymczasem dom z bali 

nadal wykazywa  znacznie zwi kszone st -
enie terpenów. 

I , CI GLE I  W STRON …
ZDROWIA
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, 
e niektóre rozwi zania wykorzysta-

Dom z widokiem na zdrowie

„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” – g osi znane polskie 
powiedzenie. I trudno si  z nim nie zgodzi . Uprawianie 
sportu oraz zrównowa ona dieta to czynniki wywieraj ce 
kolosalny wp yw na kondycj  naszego organizmu i nikogo 
specjalnie nie trzeba o tym przekonywa . Skoncentrowani 
na byciu fit, cz sto zapominamy jednak o otoczeniu, 
w którym funkcjonujemy, a które równie  wywiera 
wp yw na nasze samopoczucie. Wie ci nap ywaj ce 
z parku badawczego firmy Baumit potwierdzaj , e do 
codziennego u ytku powinni my wprowadzi  now
maksym : „w zdrowym domu, zdrowy mikroklimat”.

Park badawczy Baumit Viva przy zak adzie produkcyjnym Baumit w Wopfing (Austria).
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ne w trakcie budowy lub remontu domu, 
mog  wnie  du o dobrego w nasze oto-
czenie. Maj c na uwadze, e 90% nasze-
go ycia sp dzamy w zamkni tych po-
mieszczeniach, z pewno ci  warto o nich 
nie tylko wiedzie  lecz tak e z nich ko-
rzysta . I tak przyk adowo staj c przed za-
daniem wyka czania cian, si gajmy po 
materia y pozbawione szkodliwych sub-
stancji, produkowane na bazie naturalnych 
komponentów, które – oprócz po dane-
go efektu estetycznego – pomog  kszta to-
wa  w domowych wn trzach mikroklimat 
korzystny dla naszego organizmu. Baumit 
jako pionier w obszarze „zdrowego” miesz-
kania oferuje bogaty asortyment produk-
tów o niskiej emisji zanieczyszcze  i trzy-
maj cych w ryzach wilgotno  powietrza, 
co w dobie „szczelnego” budownictwa 

energooszcz dnego nabiera dodatkowego 
znaczenia. 
Oczekiwaniom nawet najbardziej wymaga-
j cych inwestorów w zakresie mikroklima-
tu wn trz bez trudu sprosta linia produk-
tów na bazie wapna – Baumit Klima, które 
przejmuj  rol  naturalnej klimatyzacji w po-
mieszczeniach. Wyj tkowo udan  komity-
w  tworz  tutaj tynk Baumit KlimaWhite 
i g ad  Baumit KlimaGlätte. Obie propo-
zycje s  zdolne do dyfuzji pary wodnej, 
a wyko czone nimi ciany zyskuj  wyso-
k  paroprzepuszczalno . Specjalna budo-
wa mikroporów powoduje, e otynkowane 
nimi powierzchnie „oddychaj ” – absorbu-
j  cz  wilgoci, gdy jest jej za du o i stop-
niowo uwalniaj , kiedy powietrze ulega 
wysuszeniu. Ze wzgl du na wysok  alka-
iczno  wapna, produkty z serii Klima za-

pobiegaj  rozwojowi ple ni, stanowi c d u-
gotrwa  ochron  nawet w pomieszczeniach 
o du ej ilo ci pary wodnej, jak azienki czy 
kuchnie. Co równie wa ne, wyko czone 
nimi ciany nie aduj  si  elektrostatycz-
nie i nie przyci gaj  cz steczek kurzu, wy-
kazuj c tym samym w a ciwo ci antyaler-
giczne. Ponadto, dodatkowa termiczna masa 
akumulacyjna chroni powierzchnie latem 
przed przegrzaniem. Wypromieniowywanie 
ciep a zapewnia przyjemne temperatu-
ry w okresach przej ciowych oraz poma-
ga obni y  koszty ogrzewania i ch odzenia. 
Dzi ki temu we wn trzach utrzymuje si
przyjemny i zdrowy dla mieszka ców mi-
kroklimat przez ca y rok.
Pami tajmy jednak, e aby my le  o zdro-
wym „mieszkaniu”, konieczne jest podej-
cie do tematu bardziej kompleksowo – za-

stosowanie oddychaj cych tynków samo 
w sobie nie rozwi e wszystkich proble-
mów z jako ci  powietrza w pomieszcze-
niach. Kluczem do sukcesu jest umiej tne 
po czenie ich dzia ania ze sprawnym sys-
temem wentylacji oraz regularnym wietrze-
niem wn trz. 

www.baumit.com 

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

Wn trze budynku z urz dzeniami pomiarowymi w Parku badawczym Baumit Viva.
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