
BUDUJEMY DOM 11–12/201758

ARTYKU  PROMOCYJNY BAUMIT 

Dom to przede wszystkim wn trza, 
a wn trza to przede wszystkim 
ciany. Najcz ciej decydujemy si

na ich otynkowanie i pomalowanie. Cho
aspekt trwa ego efektu dekoracyjnego jest 
bardzo istotny, to je li oprócz pi knie wy-
ko czonych wn trz chcemy, aby mieszka -
cy oddychali zdrowym powietrzem, zanim 
zakupimy dany tynk lub farb , zwró my 
uwag  na zawarto  lotnych zwi zków or-
ganicznych i wybierajmy te, w których jest 
ich najmniej. Dlaczego to takie wa ne?

W TROSCE 
O WIE E POWIETRZE

ciany stanowi  najwi ksz  powierzch-
ni , która jest w sta ej interakcji z po-
wietrzem w pomieszczeniach. Cho  na 
co dzie  niemal o nim zapominamy, to 
w a nie jego jako  wywiera kluczowy 
wp yw na nasze samopoczucie. I wbrew 
temu co mog oby si  wydawa , to w bu-
dynkach czyha na nie wi cej zagro e  ni
na wolnej przestrzeni. Lotne zwi zki or-
ganiczne – znane tak e jako LZO (ang. 
VOC) – uwalniane w trakcie u ytkowania 
materia ów budowlanych mog  skutecz-
nie popsu  rado  z przebywania w wy-
marzonych czterech k tach, sprowadzaj c
na mieszka ców ból g owy, alergie, zm -
czenie, k opoty ze snem czy podra nienie 

dróg oddechowych. Ale to nie wszystko. 
W dobie budownictwa energooszcz dne-
go nasze domy s  coraz bardziej szczelne, 
co nie sprzyja swobodnej wymianie po-
wietrza w pomieszczeniach, powoduj c
znaczne wahania wilgoci i temperatury. 
Aby temu zapobiec, musimy zacz  o to 
dba  ju  na etapie tynkowania, wybiera-
j c rozwi zania o niskiej emisji substancji 
szkodliwych, oparte wy cznie na natu-
ralnych sk adnikach, a przy tym pomaga-
j ce kszta towa  mikroklimat odpowiedni 
dla naszego organizmu. 

Najlepszych sprzymierze ców nale-
y tu upatrywa  w tynkach wapiennych. 

Ich nadzwyczajne w a ciwo ci znane 
by y ju  w antyku. S  bezpieczne zarów-
no dla u ytkowników wyko czonych nimi 
wn trz, jak i rodowiska naturalnego. Do 
minimum ograniczaj  ryzyko wyst pienia 
alergii. Nie powoduj  bólu g owy czy dra -
ni cego kaszlu. Dlatego w szczególno ci 

s  rekomendowane do malowania sypial-
ni oraz pokoi dzieci cych. Na czym polega 
ich fenomen?

WE  G BOKI ODDECH
Produkty na bazie wapna nie aduj  si
elektrostatycznie i nie przyci gaj  zanie-
czyszczaj cych cz steczek, wykazuj c w a-
ciwo ci antyalergiczne. Stosowanie ma-

teria ów wapiennych jest najlepsz  barier
dla szkodliwych substancji. Ze wzgl -
du na wysok  alkaliczno  wapna, tynk 
Baumit KlimaWhite zapobiega rozwojo-
wi ple ni, stanowi c d ugotrwa  ochro-
n  nawet w pomieszczeniach o du ej ilo-
ci pary wodnej, jak azienki czy kuchnie. 

Co wi cej, przejmuje rol  naturalnej klima-
tyzacji. Jest zdolny do dyfuzji pary wodnej, 
a wyko czone nim ciany zyskuj  wyso-
k  paroprzepuszczalno . Specjalna budo-
wa mikroporów mieszanki powoduje, e
otynkowane ciany „oddychaj ” – absorbuj

Sposób na zdrowe wn trza i ciany
W trosce o zdrowie stawiamy na 
zbilansowan  diet , uprawiamy 
sporty… Jednak ma o kto 
zdaje sobie spraw , e tak e
wyka czaj c i urz dzaj c
dom mo na dba  o dobre
samopoczucie, a przy tym 
równie  o rodowisko naturalne. 
Wystarczy, e b dziemy uwa nie 
czyta  etykiety na produktach 
i wybiera  te, które nie zawieraj
szkodliwych substancji oraz 
pomagaj  kszta towa  przyjazny 
mikroklimat.

VOC – bezwonne, 
niewidzialne i szkodliwe 
lotne substancje 
zanieczyszczające 
powietrze.
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cz  wilgoci, gdy w pomieszczeniu wyst -
puje jej nadmiar i oddaj  j , kiedy powietrze 
ulega wysuszeniu, staj c si  jej natural-
nym regulatorem. Analogicznie zachowu-
j  si  w odniesieniu do ciep a. Dodatkowa 
termiczna 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 oraz ch odzenia. 
Efekt idealnie g adkiej powierzchni – 

przy zachowaniu wszystkich parametrów 
pozwalaj cych cianie „oddycha ” – uzy-

skamy stosuj c na otynkowan  p aszczyzn
g ad  wapienn  Baumit KlimaGlätte – nie 
wcze niej jednak ni  24 godziny po zako -
czeniu tynkowania, a gdy jest ch odno – na-
wet po 3–5 dniach. Mo e by  ona stosowana 
na nowe, jak równie  remontowane pod o-
a wapienne oraz – po zachowaniu odpo-

wiednio d ugiej przerwy technologicznej – 
na tynki cementowe, cementowo-wapienne 
oraz beton. Pow oka wykonana g adzi  wa-
pienn  nadaje cianom i sufitom wewn trz 
budynków naturalnie bia y kolor, rozja-
niaj c pomieszczenia. Jej zalet  jest tak-
e atwo  aplikacji – g ad  jest plastyczna, 

bardzo dobrze si  uk ada pod at  tynkar-
sk  na cianie lub suficie, atwo si  obrabia 
przy wyprowadzaniu p aszczyzn i nietrud-
no nada  jej dowoln  faktur . Co wa ne, 
wyschni te g adzie wapienne nie wymaga-
j  szlifowania ani wyg adzania, co pozwala 
unikn  k opotliwego pylenia i skraca czas 
obróbki. Tak przygotowana powierzchnia 
stanowi idealne t o do dalszych prac deko-
racyjnych. 

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, beto-
nie zarówno zwyk ym, jak i komórkowym. 
Co wi cej, paroprzepuszczalny Baumit 
KlimaWhite sprawdza si  na cianach 
i stropach budynków pocz wszy od piwni-
cy a  po dach, co oznacza tyle, e doskona-
le zdaje egzamin we wszelkich pomieszcze
wewn 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. 

Linia „oddychaj cych” tynków i g adzi 
wapiennych – Baumit Klima jest naturaln
odpowiedzi  na aktualne trendy zoriento-
wane na energooszcz dno  i ochron ro-
dowiska, a tak e wspó czesny styl ycia, 
kieruj cy nasze my li w kierunku tego co 
dla nas zdrowe. Reguluj ce wilgotno  po-
wietrza i klimat wn trz naturalne produk-
ty w po czeniu z regularnym wietrzeniem 
pomieszcze  zagwarantuj  przyjemn ,
komfortow  i co wa ne, zdrow  atmosfer
w mieszkaniu przez ca y rok. 

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