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Регулират влажността
Пречистват вътрешния въздух
Създават уют
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Здравословен живот | Интериорни покрития | Мазилки
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Ценностите на
интериора
За естествен и
здравословен живот

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Открийте света на
здравословния живот
Нашето здраве се осланя на познатите ни три стълба: храна, движение
и жизнена среда. С всеки един стълб ние подобряваме нашето
здравословно състояние. Начинът ни на живот е непосредствено
обвързан с нашето жилищно пространство. Правилният метод на
строителство и добре подбраните строителни материали позволяват да
бъде осъществена оптималната грижа за здравето ни.

„Ние искаме хората да
живеят в здравословни,
енергийно ефективни и
красиви домове.“
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Ние прекарваме по-голямата част от своя
живот в затворени пространства. За да се
чувства тялото ни добре, върху него влияят
фактори като комфортна температура
в помещенията, влажност на въздуха,
качество на въздуха и др. Затова тези
жизнени пространства са толкова значими
за нашето здраве.
Да строим здравословно
Истинското качество на здравословните
строителни материали се показва тогава,
когато започнем да обитаваме дадено
пространство. Защото 90% от времето
ние прекарваме в затворени помещения.
Пътят е много лесен: Този, който

строи здравословно, полага основите на
здравословния начин на живот, т.е. той може
да обитава здравословно.
Здравословно обитаване
Добре изолираната къща с регулиращи климата
стени може да увеличи Вашия комфорт и и да
Ви осигури спокоен и здравословен живот в
красива и чиста заобикаляща среда.
Резултатът: Здравословен живот
Особено в периоди на стрес и
предизвикателства, свързани с работата,
нашето жизнено пространство трябва да се
превърне в място за отдих и възстановяване да бъде нашата лична електроцентрала.

ТЕМПЕРАТУРА
ЕМИСИИ

ВЪЗДУШНА ВЛАГА
ШУМ

МУХЪЛ

СВЕТЛИНА

7 фактора за Вашия
здравословен дом
Терминът „вътрешен климат“ описва
взаимодействието на различни фактори,
които влияят върху качеството на живот,
комфорта и следователно върху здравето на
хората, живеещи в помещенията. Не само
добре известни фактори като температура
на въздуха и влажност на въздуха, но също
така други по-малко известни фактори
влияят на вътрешния климат.
1. Температура
Температурата, която усещаме в стаята
зависи от 2 фактора: (1) температурата на
въздуха и (2) повърхностната температура
на околните стени (топлинно излъчване).

МИРИЗМИ

2. Влажност на въздуха
За да се почувства човек приятно във
вътрешните помещения, освен подходяща
температура му е нужна и подходяща
влажност на въздуха. Като приятна ние
чувстваме относителна влажност на въздуха
между 40% и 60%.
3. Мухъл
Твърде високата влажност на въздуха
може да доведе до образуване на мухъл в
помещенията. Това увеличава риска от
заболяване на дихателните пътища, довежда
до инфекции и може да отключи алергии.
Мухълът принадлежи към най-опасните
фактори в жилището, влияещи върху
здравето на човека.

4. Шум
Под шум се разбират пречещи и
натоварващи ни звуци. Шумът е един от
най-силните стресови фактори, които се
отразяват на чувството ни за комфорт и
процесите на възстановяване.
5. Емисии
Множество източници посредством своите
емисии на вредни вещества могат трайно
да повлияят върху качеството на вътрешния
въздух.
6. Миризми
Нежеланите миризми, които се причиняват
от строителни материали, са не само
дразнещи, но и могат в най-лошия случай да
доведат до главоболие, умора и дразнения.
7. Светлина
Важно значение за здравето ни и за
позитивната ни нагласа имат светлите
жилищни помещения.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Ако стените можеха да говорят ...
... какво биха ни казали? Най-големият изследователски парк в Европа - Баумит Вива ще им
даде глас, като дешифрира повече от 1,5 млн. файла с данни на година.
■ Най-големият европейски изследователски проект за сравняване на
строителни материали
■ 1,5 млн. измерени данни на година
■ Външен анализ от партньори-		
изследователи

Изследователски парк Вива

Изследователски парк
на Баумит

От 25 години Баумит се занимава с темата
„Здравословен живот“ и излиза на пазара с
множество иновативни продукти.
В процеса на интензивни проучвания стана
ясно, че все още съществуват много малко,
осланящи се на науката твърдения, за
влиянието на строителните материали върху
здравето и комфорта на обитаване. Затова
през 2015 г. Баумит стартира единствения
в Европа изследователски парк ВИВА.
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компютърно управление в собствена
измервателна станция.

Научно потвърдено

Разбира се, ние искаме да бъдем сигурни
в това, което правим и затова резултатите
се изпращат за външен анализ на нашите
партньори-изследователи като Австрийския
институт за строителна биология и екология
(IBO), Университета в Бургенланд и
Медицинския университет във Виена.
Защото едва след като знаем точно какви
влияния имат строителните материали
върху климата в помещенията, можем да
развиваме нашите продукти по-сигурно и
по-здравословно.

Проучване и откриване

Върху площадка, намираща се директно
до изследователския център „Фридрих
Шмид“ в Австрия, са изградени до
момента по различни строителни методи
13 изследователски къщи - монолитно
строителство, бетон, плътни тухли, дървени
къщи и олекотени такива с дървен скелет.
Къщите са предвидени с различни вътрешни
и външни покрития. Вътрешните им
размери са три на четири метра. Всички
те имат по един прозорец и една врата с
еднакви размери. Подложени са на едни и
същи атмосферни влияния. При влагането
на строителни материали съзнателно е

съблюдавано те да бъдат налични на пазара.
Така се постига достатъчно разнообразие
от възможни строителни методи, с които се
сблъскват хората, които си строят къща.

Навици и обитаване

В тези къщи се симулира обитаване. По този
начин може да се наглася проветрение или
да се симулира къпане, готвене и потене. Във
всяка къща има над 30 измерващи сензора,
които отчитат денонощно многобройни
физични величини. Използваните различни
строителни материали се проучват за
токсикологични въздействия, комфорт, уют
и влияние върху здравето. Измерваните
величини се записват и съхраняват с
Баумит. Идеи с бъдеще.
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3-те елемента

на здравословния живот
След няколко години интензивни проучвания, през които
бяха анализирани и оценени милиони данни, стана ясно:
Начинът на строителство и строителните материали имат
забележително влияние върху здравето и качеството на
живот. Независимо на какво архитектурно решение
за Вашата къща сте се спрели, всички постройки имат
едно нещо общо. За да строите здравословно, трябва да
съблюдавате следните три важни стълба:
ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ – за защита и уют
ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА – за естествено и
здравословно обитаване
СОЛИДНОТО Е ВАЖНО – за сигурност и комфорт
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ПЪРВО
ИЗОЛИРАЙТЕ

ЦЕННОСТИТЕ НА
ИНТЕРИОРА

СОЛИДНОТО
E ВАЖНО

ПЪРВО
ИЗОЛИРАЙТЕ

ЦЕННОСТИТЕ НА
ИНТЕРИОРА

СОЛИДНОТО
Е ВАЖНО

Защита и
уют

Естествено и
здравословно
обитаване

Сигурност и
комфорт

Добрата топлоизолация осигурява
не само значителен принос към
енергийната ефективност на
Вашата сграда, но се грижи през
зимата за приятно топли, а през
лятото за приятно прохладни
стени. Жилищното помещение
се превръща в уютен оазис без
въздушни течения. Вие живеете
по-приятно и здравословно.

Една добра минерална мазилкова
система може да буферира точно
с първите си няколко сантиметра
пиковете на влагата, като ги поема
и впоследствие ги отдава. По такъв
начин влагата в помещението
остава постоянна, а това е основна
предпоставка за здравословен
вътрешен климат.

Масивните стени, както и масивните тавани и подове могат,
благодарение на това, че са защитени от добра топлоизолация, да
акумулират топлината през зимата
и прохладата през лятото. Колкото
повече маса, толкова по-добре
действа този акумулатор и толкова
по-стабилен, приятен и здравословен е вътрешният климат.

Баумит.

Твоят дом.

Твоите стени
. Твоето
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Пространство за здравословен живот

Ценностите на интериора
Съвременният човек вдишва на ден до 13,5 kg вътрешен въздух и ок. 1,5 kg пресен въздух. При
такова голямо количество, качеството на въздуха е от решаващо значение. Влажността, чистотата и
температурата му влияят значително върху качеството на живот и по този начин върху нашето здраве.

За да се спести енергия, помещенията,
които обитаваме, се правят все
по-уплътнени. За да се запази
„здравословен“ вътрешният въздух и за да
не застрашава той нашето здраве, трябва
да се обърне внимание на функцията
и качеството на вложените строителни
материали. Те остават завинаги в сградата
и не трябва да отделят вредни вещества, тъй
като лошият въздух причинява болести.
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90% престой в затворени помещения
Човекът прекарва около 90% от своето
време в затворени помещения. Затова си
струва да се обръща особено внимание
на стените и на климата в помещението.
Добре уплътнени сгради
Като последствие от проектите с много
добре уплътнени по отношение на
външната среда сгради може да се

изтъкне насищането на вътрешния въздух
със свободни химически и биологични
вещества, особено при недостатъчно
проветрение. За да се избегне това,
трябва редом с доброто проветрение да се
използват и бедни на емисии строителни
продукти.
Регулиращи климата
Кожата е най-големият човешки орган. Ако
функциите на кожата са застрашени, това
неминуемо ще повлияе върху чувството
ни за комфорт. Вътрешната стена от
своя страна е най-голямата площ в едно
жилище. Както кожата, така и стената
изпълнява многообразни задачи. Тя е не
само функционален и изграждащ елемент,
но може да има особено важно, често
подценявано свойство: регулиране на
климата в помещението. Тази функция
би могла да се изпълни едва тогава,
когато използваните материали са така
подбрани, че да са сходими един с друг
и да са изпитани да работят съвместно.
Оптималната влажност на въздуха и
вътрешната температура допринасят
значително за нашето приятно обитаване.

ПРЕЧИСТВАТ ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ
КОНТРОЛИРАТ ВЛАГАТА

СЪЗДАВАТ УЮТ

BENEFITS
ПОЛЗИ
И ПОЛОЖИТЕЛНИ
& POSITVE EFFECTS
ЕФЕКТИ
Здравословни строителни материали
Енергоефективното строителство често
означава и херметически уплътнени сгради.
Затова евентуално изпуснатите вредни
вещества остават по-дълго в помещенията.
Днес обменът с външния въздух е значително по-малък, отколкото в по-старите
сгради. Така модерните постройки поставят
още по-високи изисквания към строителните материали отколкото преди.

КОНТРОЛ НА ВЛАГАТА
Една добра минерална мазилкова система
може да буферира точно с първите си
няколко сантиметра пиковете на влагата,
като ги поема и впоследствие ги отдава. По
такъв начин влагата в помещението остава
постоянна, а това е основна предпоставка
за здравословен вътрешен климат.

ЧИСТ ВЪТРЕШЕН ВЪЗДУХ
Колко чист е въздухът в помещенията се опреВажно е да се подберат правилните
деля от 3 фактора. Физични (влажност на възстроителни материали, които да бъдат
духа, температура и др.), биологични (мухъл,
минерални, паропропускливи и без
вируси, бактерии и др.) и химични (VOC /ЛОС,
вредни вещества. От много години Баумит омекотители, ароматизатори и др.).
със своите продукти постига трайни,
здравословни и безвредни за околната
УЮТНО ОБИТАВАНЕ
среда системни решения за здравословен Нито твърде студено и нито твърде топло. Нито
вътрешен въздух, комфортно обитаване и твърде сухо и нито твърде влажно. Чувството за
уют се настройва едва тогава, когато различприятна почивка.
ните фактори си взаимодействат правилно.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Здравословен вътрешен климат

Контрол на влагата
Заедно с оптималната температура и влажността на въздуха в помещенията играе важна роля, за
да може човек да се чувства приятно между своите четири стени. Най-общо като здравословни и
приятни се приемат стойности между 40% и 60% относителна влажност на въздуха.
Относителна влажност
Влияние на въздушната влага
Развитието на застрашаващи здравето
организми зависи значително от относителната влажност на въздуха. Бактерии, вируси
и алергии или астма могат да се развият
особено добре както при висока, така и при
ниска влажност на въздуха. Ако влажността
на въздуха е много висока, тя позволява на
мухъла да расте, а ако е твърде ниска, това
води до респираторни инфекции.
Въздействие на вътрешните мазилки
върху влажността на въздуха
Вътрешните мазилки имат чувствителен
буферен ефект по отношение на влагата. В
моментите, на висока въздушна влага тя се
поема от мазилката, а когато въздушната
влага стане ниска, мазилката я отдава.
Така, благодарение на вътрешната мазилка
колебанията на въздушната влага се минимизират. Също така дебелината на вътрешната мазилка играе важна роля. Оптималният капацитет за поемане на влагата се
намира при дебелина на мазилката от
1,5 см. Изборът на правилната вътрешна
мазилка прави вътрешния климат по-балансиран и здравословен.
10

Образуване на мухъл
Ако въздушната влажност е по-голяма от границата от 60%,
съществува опасност от прекомерно размножаване на вредни
организми, като бактерии, вируси, мухъл и др.

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Бактерии

Вируси

Гъбички/Мухъл

Акари
Инфекции на
дихателните органи

Алергия, астма
0

% Влажност на въздуха

20

40

60

80

100

Особено в стаи, които са изложени на големи колебания във
влажността, като например помещения, в които се готви или се
взима душ, може да се достигат върхове във влажността, което да
доведе до повишен риск от поява на мухъл.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Строителни материали

Чист вътрешен въздух
Добър въздух - добро здраве. Освен температурата и влажността има и други
фактори, които въздействат върху качеството на въздуха в помещенията.
Те могат да бъдат разделени в 3 главни категории.
1. Физични фактори на влияние
Към физичните фактори на влияние се
отнасят освен температурата и влажността
и циркулацията на въздуха, прахта, шума,
светлината, електросмога и др. Те могат
отчасти да бъдат измервани добре с
обикновени уреди като термо- и хигрометри
и това позволява критичните им стойности
да бъдат разпознати лесно.
2. Биологични фактори на влияние
Вируси, бактерии, алергени, акари и спори
на мухъла са типичните биологични фактори
на влияние. Ако те не са видими като
например едно активно нападение от мухъл
по стените, съществуването им може много
трудно да бъде доказано. Въпреки всичко
те могат да представляват голям риск за
здравето и да доведат до заболяване на
дихателните пътища.
3. Химически фактори на влияние
Към тях спадат най-вече летливи органични
съединения (VOC), както и CO2, цигарен
дим, аромати и газове. Най-общо ние
възприемаме този вид вещества с
обонянието си, дори когато те са в много
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малки количества, често още преди да
са достигнали опасна за здравето ни
концентрация. Проблематично става,
когато такива натоварващи миризми
след няколко месеца са налични все
още въпреки проветрението и когато
едновременно с това се появяват
оплаквания като главоболие, умора и или
дразнения. Тогава трябва да се установи
причината.

ВЪЗДУШНА ЦИРКУЛАЦИЯ

Отляво: Нова сграда днес: плътно
строителство
Отдясно: Ново строителство в
миналото: неплътно строителство
• Въздух с вредни вещества
• Влажност

Обменът с външен въздух днес е значително
по-малък, отколкото при старите постройки.
Затова модерните сгради поставят по-високи
изисквания към строителните материали
от преди. Все по-важен е добрият избор на

строителни материали, които трябва да бъдат
минерални, паропропускливи и без наличие
на вредни вещества. Със своите продукти
Баумит постига вече от много години трайни,
здравословни и безопасни за околната среда
системни решения, които постигат здравословен въздух в помещенията, комфортен климат
и уют.
Измерване на сорбцията
Едно четиричленно семейство чрез готвене,
къпане, дишане, сушене на пране и от зелени
растения произвежда ок. 5 литра влага на ден

на човек във формата на водни пари. Определено във връзка с нашия ритъм на живот
количеството пари, които се отделят сутрин и
вечер, е по-голямо отколкото през деня. Това
влияе естествено върху влажността на въздуха
в помещението и чувството за комфорт.
При това сорбцията на влага през първите
часове е значително по-важна от абсолютната
възможност за поемане на влага след 24 часа
и повече. Благодарение на скоростта, с която
поемат влагата, и количествата поемана влага
мазилките Клима имат неоспорими предимства.

ПОЕМАНЕ НА ВЛАГА ОТ РАЗЛИЧНИ МАЗИЛКИ
30

20

Поемане на влага - сорбция [г/м2]

Правилните строителни материали
Енергийно ефективното строителство често
означава плътен начин на изграждане. Затова
наличните вредни вещества остават в помещението. Изборът на правилните материали може
да противодейства добре на трите фактора на
влияние върху качеството на вътрешния въздух.

Баумит Клима мазилка
Баумит варо-циментова мазилка
Баумит гипсова мазилка
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0
0,0 Часове

1,0

2,0

3,0

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Уютно обитаване

Стайна температура
Отпускането води до по-бързо регенериране, за да можеш след това да се справиш
с предизвикателствата на ежедневието. Да се чувстваш комфортно де факто
означава да допринесеш за своя здравословен живот.

Температура в помещението
В зависимост от сезона температурата в
помещението се променя чрез нагряване,
проветрение или охлаждане. Като комфортна
температура за помещенията се усеща
обичайно температурата между 20°С и 22°С
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Влияние на повърхностите
Допълнително и температурата на повърхностите
в помещенията влияе на
комфорта. Към повърхностите
спадат стените, прозорците,
подовете и отоплителните тела.
Студените стени винаги се
възприемат като неприятни.
В такива случаи термичното
саниране е това, което
повишава повърхностната им
температура и влияе много
положително върху комфорта

70
60

Комфортно

50
40
30
20
10
0

Относителна влажност в %

Комфортният климат в жилищните помещения се обуславя най-вече от фактори като
температурата на въздуха, температурата
на повърхностите, особено на стените, влажността на въздуха, движението на въздуха в
помещението и степента на въздухообмена.
Съвместното действие на тези критерии
влияе на това дали хората ще се чувстват
или няма да се чувстват уютно в дадено
помещение. Освен това трябва да отбележим, че дрехите и физическата активност в
помещенията също играят своята роля.

за всекидневната и 17°С и 18°С за спалнята.
и здравето. При това разликата между повърхЧувството за приятна температура всъщност
ностната температура на стените и темперачесто зависи от самата личност и се възпритурата на въздуха в помещенията става не
ема субективно. Можем да си я представим
по-голяма от 3°С.
като усреднена стойност на температурата на
въздуха и температурата на
ИДЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ
повърхностите на намиращите се в помещението
100
строителни елементи. През
лятото, когато вън е горещо, в
90
най-общия случай се толериНекомфортно влажно
80
рат и по-високи стойности.

Все още комфортно
Неприятно сухо

Температура на вътрешния въздух в °С

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

Влажност на въздуха
Комфортът зависи от действителната температура в помещенията и въздушната влажност.
В жилищните помещения при температура
между 20°С и 22°С въздушната влажност
трябва да бъде между 40% и 60%. Относителната влажност на въздуха може да бъде проверена с хигрометър, който е наличен в търговската мрежа. Ако въздухът в помещението е
твърде сух, той се възприема като неприятен
и лигавиците на човека стават сухи.

ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Относителна влажност на
въздуха 40-60%

Температура на стенната
повърхност = Излъчвана
топлина/студенина

Съдържание на CO2 ≤ 0,1
обемни % = 1,000 ppm

Температура в
помещението 20-22°C

Скорост на движение на
въздуха (течение)
≤ 0,20 m/s

Необходимост от пресен
въздух 20 - 30 м3/
на час на човек

Разлика в температурата на
под - таван ≤ 4°C

Общо съдържание на
лeтливи органични
съединения (TVOC)

Въздухообмен
При много малък въздухообмен, като например при рядко проветрение и особено плътно
строителство, във въздуха се събират продукти
от човешката обмяна на веществата и други
химически вещества, които се освобождават
при ползването на жилището. Всички те влияят отрицателно върху качеството на въздуха.
Застоялият въздух се възприема винаги като
неприятен.
Движение на въздуха
При взаимодействието на споменатите критерии и скоростта на движението на въздуха
също влияе на възприятието ни за комфорт.
Ако вътрешният въздух се движи твърде силно,
това се възприема като неприятно течение,
т.е. говорим за конвекция.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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INTERIOR VALUES
PRODUCTS & SYSTEMS

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

СТР. 18

ИНТЕРИОРНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

СТР. 32

МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕ

СТР. 38

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Здравословно обитаване от Баумит

Здравословен вътрешен климат
Високо качество за здравословно обитаване. Здравословното обитаване започва с
правилния подбор на строителните материали. Най-важното е в помещенията да се
създаде усещане за уют. Оптималната, стабилна влажност на въздуха и температура
в помещенията допринасят за чувството ни за комфорт.
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ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
■ Здравословно обитаване
■ Чувство за комфорт

■ Дълготрайност и красота
■ Здравина и сигурност

■ Бързина и прецизност

■ Продукти, готови за употреба

■ Индивидуалност и творчество
■ Модерни и декоративни

■ Високо качество за добро благосъстояние

КЛИМА
ЙОНИТ

Стр. 20

Системите Йонит регулират влажността и повишават броя на
здравословните въздушни йони в помещението. Това прави
вътрешния климат по-комфортен и повишава качеството на
въздуха.

Стр. 24

Продуктите Баумит Клима стабилизират съдържанието
на влага в нашия вътрешен въздух. Те бързо абсорбират
излишната влага, задържат я и когато е необходимо я отдават
бързо на вътрешния въздух.
Дали ще бъдат с гладка повърхност или с груба структура,
системите Баумит Клима комбинират индивидуална оптика
с оптимален климат в помещенията, за здравословно
обитаване на дома.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Следващото ниво на „здравословното обитаване“

Баумит Йонит
Баумит Йонит е единствената функционална система за стенни покрития, която активно
регулира влажността и повишава концентрацията на здравословни въздушни йони вътре.
Минералната боя за стени без замърсители удвоява броя на естествените въздушни йони
и по този начин значително подобрява качеството на въздуха в помещенията.
За по-здравословен вътрешен
климат

За повече витализиращи йони

За по-малко полени и фина прах в
помещенията

60% по-малко аерозоли във въздуха на
закрито
Когато сме в градския транспорт или в други
затворени пространства, ако някой киха
или кашля, ние бързо се обръщаме или се
опитваме да запазим дистанция. Правим
това, защото не искаме да се заразим.
Въпреки това, досега не сме знаели до каква
степен дори и най-малките аерозоли, които
попадат във въздуха при нормално дишане
или говорене, също могат да предават вируси
и бактерии. Научните изследвания показват, че големи капчици, като тези, които се
получават при кихане или кашляне, падат на
земята относително бързо. Следователно подходящото безопасно разстояние предпазва
от инфекция в такива случаи. Въпреки това,
частиците на течността, които се създават при
нормално дишане или говорене, са толкова
малки, че могат да плават във въздуха до 12
часа. Въпреки че тези капчици имат максимален размер от 5 микрометра, те все още
могат да съдържат вируси и бактерии. И тъй
като те остават във въздуха за дълго време, те
представляват особен риск от причиняване
на инфекция. Разпространението на дишането и съдържащите се в него суспендирани
частици (аерозоли) са изследвани в лабора-
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ториите на института Hermann Rietschel към
Техническия университет в Берлин. Резултатите показват, че при предаване по въздух
вирусите, свързани в най-малките течни частици, които следват въздушния поток, попадат
в дихателните пътища. Ситуацията на открито
е много различна, разбира се. Там рискът
от инфекция е по-малък. Но какво всъщност
прави чистия въздух толкова специален?
Как природата почиства замърсителите от
въздуха
Причината, поради която въздухът в провинцията
е толкова чист, е свързана с така наречените
въздушни йони, които се срещат в много високи
концентрации в планините, край морето, в
полета и ливади и особено при водопадите.
Научно е доказано, че тези йони действат като
естествени магнити върху частиците във въздуха.
Те свързват фината прах и цветен прашец във
въздуха и ги карат да падат на земята. Резултатът? Ние дишаме чист въздух, който оказва

значително влияние върху нашия комфорт:
Подкрепа на имунната система
• Повишаване на концентрацията
• Насърчаване на физическата регенерация
• Намаляване на алергичните реакции
• И според последните изследвания:
намаляване на потенциалния риск от
инфекция

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
ВАЖНО ЗА ИНТЕРИОРА
Баумит ЙонитКолор
се доставя в 66 нежни
цветни тоналности,
които са особено
подходящи за релакс.
Как боята за стена може да почисти въздуха
от вируси
Точно като природата, ЙонитКолор от Баумит се
справя с ниския брой въздушни йони в затворени пространства. Минералната боя за стени
без токсини удвоява броя на естествените
въздушни йони, като по този начин значително
подобрява качеството на въздуха в помещенията. Как става това? Въздухът съдържа водни
частици. Когато те влязат в контакт с боята и
съдържащите се в нея минерали, те се „зареждат“ и се превръщат във въздушни йони.

▸

ЙонитФино или ЙонитФиниш регулират влажността на вътрешния въздух. Когато влажността
на въздуха е висока, те абсорбират водните
пари и ги отдават, когато въздухът изсъхне.

Баумит ЙонитКолор

ЙонитКолор

▸

Функция на

ЙонитФиниш и ЙонитФино

ЙонитКолор

ЙонитФиниш или ЙонитФино

Гипсокартон,
гипс или бетон

Баумит ЙонитФиниш и ЙонитФино:

Гипсокартон,
гипс или бетон

▾ Функция на

▸
▸

ЙонитКолор генерира естествени въздушни
йони. Този процес работи най-добре, когато
влажността на въздуха е между 40% и 60%.

Колкото по-висока е плътността на въздушните
йони, толкова повече замърсители могат да
бъдат свързани. В сравнително измерване,
извършено от Fraunhofer Institute for Building
Physics IBP, беше установено, че концентрацията на липозомни аерозоли (*неинфекциозни,
вирусоподобни частици, използвани като модел
при изследвания) може да бъде намалена с 60%
в стая боядисана с ЙонитКолор. Като основа за
сравнение е използвана
идентична стая, боядисана
с конвенционална, неактивна боя за стени.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Баумит Йонит

Активно подобряване на
въздуха
Покритията Баумит Йонит осигуряват красиви и функционални повърхности
за разнообразни приложения. Те са безвредни и допринасят значително за
комфорта и здравето.

ЙонитКолор

ИНТЕРИОРНА МИНЕРАЛНА БОЯ

ЙонитФиниш
ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА
ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВКА

ЙонитФино
СУХА ШПАКЛОВКА

Увеличава естествените въздушни йони
Допринася за по-добър комфорт
Намалява полените и фината прах

Подобрява вътрешния климат
Идеално допълнение към ЙонитКолор
Перфектно качество на повърхността

Подобрява вътрешния климат
Идеално допълнение към ЙонитКолор
Перфектно качество на повърхността

Цветно докосване
Висококачествена, минерална интериорна боя за стени и тавани. Предлага се в
66 избрани нюанса Йонит. Преработка: с
валяк, четка и безвъздушно пръскане. Силно
паропропусклива, много добра покривност, без консерванти. Баумит ЙонитКолор
активно подобрява въздуха в помещенията,
като генерира естествени въздушни йони.

За бързо нанасяне
Готова за употреба, пастообразна
шпакловка за вътрешно приложение, която
регулира активно влажността. Подходяща за
запълване на фуги и шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За
механична (безвъздушно пръскане) и ръчна
преработка. Подходяща за следните основи:
гипсокартон, мазилка и бетон. Препоръчва
се за нови сгради и реновиране. Най-добре
в комбинация с ЙонитКолор.

За бързо нанасяне
Готова за употреба, пастообразна
шпакловка за вътрешно приложение, която
регулира активно влажността. Подходяща за
запълване на фуги и шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За
механична (безвъздушно пръскане) и ръчна
преработка. Подходяща за следните основи:
гипсокартон, мазилка и бетон. Препоръчва
се за нови сгради и реновиране. Най-добре
в комбинация с ЙонитКолор.

No. 0602-078-0104
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No. 0808-078-1305

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
БАУМИТ ЙОНИТ КОЛОР –
66 ЦВЯТА ЗА РЕЛАКС

0018 Bianca

0010 Whitney*

0056 Flora

0186 Kim

0286 Alice

0356 Lea

0406 Romy

0416 Olivia

0566 Selina

0596 Victoria

0057 Jana

0187 Grace

0287 Ina

0357 Mia

0407 Marie

0417 Ria

0567 Nadine

0597 Yuna

0058 Denise

0188 Fiona

0288 Ivy

0358 Emma

0408 Naomi

0418 Nina

0568 Tessa

0598 Xenia

0059 Diana

0189 Elisa

0289 Amy

0359 Lucy

0409 Sophie

0419 Sarah

0569 Vivien

0599 Tina

0706 Killian

0776 Ennio

0786 Flynn

0866 Jasper

0936 Maxim

0976 Milan

1036 Odin

1066 Vito

0707 Benno

0777 Darius

0787 Hugo

0867 Andre

0937 Lio

0977 Navid

1037 Marco

1067 Toni

0708 Adam

0778 Elliah

0788 Keno

0868 Levin

0938 Norman

0978 Vincent

1038 Rafael

1068 Nico

0709 Aron

0779 Klaas

0789 Juri

0869 Carlos

0939 Oskar

0979 Noah

1039 Sam

1069 Tom

*Само за обекти. Моля, свържете се с локалната Баумит фирма.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Здравословни и надеждни

Баумит Клима
Изчислено е, че прекарваме поне 90% от живота си на закрито. Ето защо
създаването на вътрешни пространства, които да бъдат отлични по отношение на
комфорт и уют, трябва да бъде един от най-високите ни приоритети.

КлимаФино
СУХА ВАРОВА ШПАКЛОВКА

Подобрява стайния климат, силно паропропусклива
Създава висококачествена гладка повърхност
Без вредни вещества, защитава срещу плесени
Фината
Баумит КлимаФино е естествено бяла прахообразна шпакловъчна
смес за вътрешно приложение, за направата на висококачествени гладки повърхности. Подходяща е
за прилагане върху варови/
циментосъдържащи мазилки,
бетон, газобетон и гипсокартон.
Подходяща е както за ръчна,
така и за машинна преработка.
Зърнометрия: 0,1 mm.
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КлимаФиниш

ПАСТООБРАЗНА ВАРОВА ШПАКЛОВКА
Подобрява стайния климат, силно паропропусклива
Готова за употреба, висококачествена гладка повърхност
Без вредни вещества, защитава срещу плесени
Бързата
Баумит КлимаФиниш е пастообразна, естествено бяла варова
шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности върху варови и съдържащи цимент
мазилки, бетон, газобетон и гипсокартон. Шпакловката е подходяща както за ръчна, така и за машинна преработка.

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

КлимаДекор

ПАСТООБРАЗНА ФИНА ВАРОВА МАЗИЛКА
Подобрява стайния климат, силно паропропусклива
В различни структури и цветове
Без вредни вещества, защитава срещу плесени
Красивата
Баумит КлимаДекор е минерална, паропропусклива, естествено
бяла пастообразна структурна мазилка на варова основа. Без
разтворители (ESF), без вредни емисии и без консерванти. Доставя
се готова за употреба и с възможност за оцветяване във всички
цветове от каталога Баумит Life, завършващи на цифрите 8-9. Драскана структура: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm.

КлимаКолор

СИЛИКАТНА ИНТЕРИОРНА БОЯ
Силно паропропусклива и регулираща влагата
Без вредни емисии и без разтворители (E.S.F.)
Добра покривност

Цветната
Баумит КлимаКолор е паропропусклива еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност. Тя е почти без мирис, емисии, разтворители (ESF) и консерванти, с готова за употреба консистенция,
която може да бъде полагана с валяк, с четка или с еърлес машини.
Може да се тонира в цветове от каталога Баумит Life, завършващи
на цифрите 7-9.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Баумит Клима продукти

Клима мазилки
Продуктовата гама на Баумит Клима помага за стабилизиране на нивото на
влажност на въздуха в помещенията, като бързо абсорбира излишната влага,
съхранява я и при необходимост бързо я изпуска обратно във вътрешния въздух.

КлимаУайт
ЛЕКА БЯЛА МАЗИЛКА НА
ВАРОВА ОСНОВА
Регулираща стайния климат и паропропусклива
Естествено бяла
Без вредни вещества, защитава срещу плесени

Бялата
Баумит КлимаУайт е естествено бяла,
паропропусклива варова лека мазилка,
която активно регулира влажността на
въздуха дори и в мокри помещения.
Естествената микропореста
структура осигурява бързо поемане
и отдаване на водните пари и се
грижи за превъзходен вътрешен
климат. Баумит КлимаУайт е особено
подходяща за машинна обработка.
Повърхност: пердашена.
Зърнометрия: 0,6 mm.
26

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
Баумит. Идеи с бъдеще.
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Клима Системи

Дишащи и приятни
Продуктите на Баумит Клима са впечатляващи, когато се използват в система.
Те предлагат идеалното решение за всеки вкус.

Гладки и модерни
Буфериращи влагата
Естествени и минерални
Независимо дали Вашите интериорни стени
са гладки, с лека текстура или силно структурирани, благодарение на регулиращите
климата в помещенията свойства продуктите
Баумит Клима са винаги правилният избор.
Гладки
Тази система превръща Вашите вътрешни
стени в уникално гладки повърхности, като
по този начин им придава изключително
модерен стил. Баумит КлимаУайт се използва
като основен слой. Тъй като оптимално буферира влагата, тази силно паропропусклива,
естественобяла, лека мазилка осигурява
отличен вътрешен климат. В следващата
стъпка се прилагат или Баумит КлимаФино
- прахообразната варова шпакловка със
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зърнометрия 0,1 mm, или пастообразната
Баумит КлимаФиниш, които практически
правят повърхността гладка като стъкло. За
финал можете да добавите два слоя Баумит
КлимаКолор. Тази висококачествена, естествена, минерална боя на силикатна основа
впечатлява със своите добри свойства при
полагане и високо ниво на покривност.
С лека текстура
Ако искате лека текстура за вътрешните
стени, Баумит КлимаУайт е правилният избор
за Вас. Тъй като зърнометрията ѝ е 0,6 mm,
можете да я използвате, за да създадете фини
текстури, които ще дадат на Вашия интериор
много специален вид. Можете и да подходите
още по-творчески! След като приложите
Баумит КлимаУайт, можете да я боядисате
директно с два слоя Баумит КлимаКолор.
Предлага се в цветовете от каталога Баумит
Life, завършващи с цифрите 7, 8 или 9.
Структурирани
Добре структурирани стени за силно представяне. Баумит КлимаДекор прави това
възможно, като произвежда живи и красиви
повърхности. Това готово за употреба,
тънкослойно крайно покритие може да се
нанася лесно и бързо. То е с ниски емисии и
без разтворители и омекотители. За негова
основа може да служи Баумит КлимаУайт.
За да уеднаквите попиващата способност
на основата и да създадете добро сцепление
и равномерна структура на Баумит КлимаДекор е необходимо предварително да
грундирате с Баумит КлимаПраймер.

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
ГЛАДКО

С ЛЕКА ТЕКСТУРА

Гладки и модерни

Естествени и минерални
Буферират влагата

СТРУКТУРИРАНО

Класически фини
текстури

Живи и красиви
повърхности

Буферират влагата

Буферират влагата

Бързо и лесно полагане

Естествени и минерални

2х КлимаКолор

2х КлимаКолор

КлимаДекор

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

ИзиПраймер

---

ИзиПраймер

ГРУНД

КлимаФино/КлимаФиниш

---

---

ШПАКЛОВКА

КлимаУайт

КлимаУайт

КлимаУайт

ОСНОВА

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Комфортно топли и елегантни

Мазилки за стенно отопление
Системите за стенно отопление са добре дошла алтернатива на класическите
радиатори или дори на системите за подово отопление и се радват на нарастваща
популярност. Когато става въпрос за монтаж на отоплението е важно да знаете коя
мазилка е най-подходяща.
Излъчвана топлина
По-малко замърсяване на 		
въздуха
Стабилна стайна температура
Ако не виждате радиатори в стаята, но вътре
е удобно топло, тогава източникът на топлина
вероятно е скрит в пода или в стените. Радиационната топлина е добре дошла алтернатива
за хора, страдащи от алергия към въздушен
прах и цветен прашец. Независимо от това,
трябва да знаете как да положите мазилка
върху стенното отопление. Водопреносните
тръби, невидими за окото, не само поддържат
помещението топло, но и охлаждат стените
през лятото. Така че не е необходимо да
инвестирате в допълнителен климатик. Нещо
повече, за разлика от конвекционните отоплителни системи, те не предизвикват течение.
Тъй като е почти без конвекция, въздухът в
стаята няма да стане прекалено сух през
зимата.
По-ниски работни температури
Системите за стенно отопление работят с
ниски температури на потока поради факта,
че покриват по-голяма площ от един външен
радиатор. Докато радиаторът се нуждае от
температура на потока до 60°C, стенното
отопление работи с температури на потока
между 26 и 38°C.
Двойно спестяване на енергия
С повърхностно отопление можете да нама-
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лите температурата на въздуха в помещението с до 2°C и все още чувствате, че е
комфортно топло. С перфектно изолирани
външни стени спестявате още повече.

върху прясно“ - единичните слоеве мазилка
се нанасят веднага един след друг. Температурата на потока в мазилки, съдържащи гипс, не
трябва да надвишава 40°C!

Изолирайте, изолирайте, изолирайте
За предпочитане е системите за стенно
отопление да са разположени във външните
стени. Зад водопреносните тръби се нуждаете
от високоефективна изолация. Тук можете
да избирате между изолация от вътрешната
страна на външните стени и външна изолация.

При варови или варо-циментови мазилки,
като напр. Баумит MPI 25 и др., трябва да се
положи армировъчен слой от алкалоустойчива
стъклотекстилна мрежа като Баумит СтарТекс
и шпакловка като Баумит ФиноБело, Клима
Фино, ЙонитФино или ЙонитФиниш. Стъклотекстилната мрежа трябва да бъде изцяло
покрита от всички страни с шпакловка.

Правилните мазилки
Гипсовата, варо- или вароциментовата
мазилка трябва да има висока топлопроводимост, която се постига чрез висока насипна
плътност в сухо състояние. При системи за
стенно отопление с гипсови мазилки като
Баумит Рацио 1000, във външната трета на
слоя мазилка се вгражда скъклотекстилна
мрежа с размер на бримката най-малко 7 x
7 mm. Необходимо е да се работи „прясно

Функционално отопление:
Гипсовите мазилки могат да се нагряват след 7
дни. Вароциментови или циментови мазилки
след 21 дни, но само стъпка по стъпка. Тръбите
могат да се разширят, когато се нагреят.
Поради тази причина се препоръчва нанасянето на армировъчния слой да става само след
първото нагряване. Финишът се формира от
покритията на Баумит като ЙонитКолор, КлимаКолор или който и да е вид ДивинаКолор.

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
УЕЛНЕС

КЛАСИЧЕСКО

Буферират влагата

Редуцират аерозолите
Красиви повърхности

ОСНОВНО

Гладки или структурирани
повърхности

Бързо и лесно полагане

Естествени и минерални

Икономично

	 Дишащи

Класическа гладка 		
повърхност

2 x ЙонитКолор

2 x Дивина колор

2 x Дивина колор

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

ИзиПраймер

ИзиПраймер

—

ГРУНДОВЕ

ЙонитФиниш / ЙонитФино

ФиноБело

—

ШПАКЛОВКИ

КлимаУайт + СтарТекс

MPI25 + СтарТекс

Рацио 1000 + СтарТекс

ОСНОВЕН СЛОЙ

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Подобрен вътрешен климат

Баумит интериорни покрития
Прекарваме 90% от живота си в затворени пространства. Следователно състоянието на
въздуха на закрито е важен фактор за комфорта, здравето и качеството на живот.
Температурата на въздуха, температурата на стената, циркулацията на въздуха и влажността са
важни по отношение на климата в помещенията.

ДИВИНА – ДИШАЩИ И БЕЗ МИРИС		

Стр. 34

Продуктите Баумит Дивина са направени от естествени съставки и допринасят за качеството на живот във Вашия дом. Те
са бедни на емисии, не съдържат разтворители и омекотители
и са идеални за жилищни помещения, училища, болници и др.
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ИНТЕРИОРНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

■ Здрава защита за Вашите стени
■ Множество цветни решения
■ Дълготрайност и красота
■ Сигурност

■ Модерни технологии
■ Здравословни

■ Индивидуални и творчески

■ Вярно решение за всяка основа
■ Доказани във времето

ФИНО – ГЛАДКО И КРАСИВО

Стр. 36

Шпакловките Баумит Фино впечатляват с високо качество,
лесни са за полагане и съхнат много бързо.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Баумит Дивина

Красиви и индивидуални вътре
Кое прави интериора естествено красив? Интериорните бои Баумит Дивина са дисперсни
бои за стени от естествена смола и постигат перфектния баланс между красота, защита и
комфорт. Интериорните бои от гамата Баумит Дивина се състоят предимно от суровини
взети от природата и внасят по-високо качество на живот във вашия дом.
Икономични
Устойчиви
Без разтворители и омекотители

За особено приятен и комфортен дом
Интериорните бои Баумит Дивина са
готови тонирани, лесни за използване и
паропропускливи вътрешни дисперсионни
бои, които също са икономични, с висока
степен на белота или цвят и голяма
покривност. Те са идеално пригодени
за нови проекти и реновиране върху
минерална основа. Те могат лесно да се
нанасят с валяк, боядисват с четка или
нанасят чрез безвъздушно пръскане и имат
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страхотно покритие още с първия слой.
Освен това те не съдържат разтворители и
омекотители, с ниски емисии са, дишащи
и излъчват слаба миризма по време на
съхнене. След изсъхване ви дават матова,
светлоустойчива повърхност.
Атрактивни и екологични бои
Боядисаните помещения с интериорни
бои Дивина могат да се използват отново
веднага щом боята изсъхне. Баумит Дивина

е идеална за дневни, спални, училища,
офиси и болници. Максималното ниво на
замърсители на ЛОС (= летливи органични
съединения) в продуктите на Баумит Дивина
е 0,3 g на литър, което е с 99% по-ниско от
разрешената граница в ЕС от 30 g на литър.
Така че вътрешните бои за стени Баумит
Дивина са не само изключително
екологични, но и тяхното ниво на
замърсители с ЛОС е стократно по-ниско от
допустимото!

За направата им се използват суровини
от естествен характер, което води до
по-добро качество на живот! За особено
привлекателен и индивидуален
дизайн на жилището.

АТРАКТИВЕН ИЗБОР

1

Дивина Про
Висококачествена интериорна боя с подобрено качество,
много добри свойства при нанасяне и оптимални свойства
при поправки. Нанася се с валяк, четка , или чрез безвъздушно пръскане. Дишаща, с ниски емисии, без разтворители
и омекотители, изсъхва без мирис, тествана като нетоксична.

2

Дивина Класик
Паропропусклива вътрешна дисперсна боя с много добра
покриваемост (клас 2) и клас на изтриваемост в мокро
състояние 2, съгл. EN 13300, коприненоматова. Без вредни
емисии, разтворители и омекотители. Може да се полага с
четка или валяк, както и с еърлес уред. Произвежда се само в
цвят бял Life 0019.

3

Дивина Колор
Добре покриваща (клас 2), коприненоматова дисперсна боя
за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро
състояние 2 съгласно EN13300, дишаща, без разтворители, без
мирис. Може да се полага с четка или валяк, както и с еърлес
уред. Оцветява се в цветове Life, завършващи на 6, 7, 8 и 9.

ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ
БАУМИТ ДИВИНА

■ Красиви нюанси
■ Издръжливи
■ Много добро покритие
■ Бързо съхнене
■ Екологично чисти
■ Бюджетни
■ Индивидуален дизайн
■ Лесна обработка
■ Съхнене без ивици

ИНТЕРИОРНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

Красив завършек
Продуктовата група Баумит Дивина се
състои от Дивина Професионел, Дивина
Колор и Дивина Класик.

4

ИзиПраймер
Паропропусклив грунд, с ниски емисии, без разтворители и
омекотители, за предварителна обработка на попиващи, кредиращи и порьозни основи като гипсокартон, гипсофазер и др.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Структура и комфорт

Баумит Фино и Финиш
Има лесен начин да направите мазилковите повърхности гладки.

Без замърсители

Сухи или пастообразни 		
шпакловки
Гладки, бързи, изгодни

Създават перфектен вътрешен климат
Минералните шпакловки са лесната алтернатива на здравите, регулиращи климата в
помещенията мазилкови слоеве. Те се
характеризират с високо качество на
повърхността и са особено лесни за
полагане.
Гладки, бързи и изгодни
Поради бързите си темпове съвременното
строителство се нуждае от бързосъхнещи
продукти. Шпакловките на Баумит са специално разработени за това. В сравнение
с класическите органични продукти, новите
шпакловки на Баумит са значително поизгодни. Шпакловките от линията Фино на
Баумит могат да бъдат използвани не само с
мазилки на минерална основа и бетон.
Ако се комбинират с грунд, подобряващ
сцеплението като Баумит Грунд, те могат да
се използват за гипсокартон и върху стари
полимерни и дисперсионни покрития. Те
имат изключително ниско свиване и не
образуват пукнатини когато изсъхнат, дори
когато се прилагат в дебели слоеве. Тяхната
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изключително гладка повърхност придава
на всяка стая модерен вид. Включете се
в играта с цветове! Шпакловките Баумит
Фино могат лесно да бъдат боядисани с
интериорни бои Баумит Дивина.
Минерални, безвредни, изпитани
Минералните строителни материали в
настоящия момент са съвсем актуални.
Шпакловките на Баумит се произвеждат от
висококачествени суровини, не съдържат

ненужни добавки и са безвредни.
Шпакловките работят в подкрепа
на мазилките при регулирането на
влажността на въздуха в помещенията,
като своеобразен задържащ влажността
на въздуха слой. Освен това те увеличават
акумулиращия обем на стената, факт,
който се отразява стабилизиращо върху
повърхностната ѝ температура.

ИНТЕРИОРНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

Баумит ФиноБело
Обогатена бяла особено фина шпакловка
за вътрешно приложение, на гипсова
основа, за шпакловане на мазилки, стени
и тавани. Позволява бързо фугиране, има
добро сцепление, обогатена е с полимери.
Минимална дебелина на слоя 0,1 mm,
максимална - 4 mm.
Баумит ФиноГранде Плюс
Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа за вътрешно
полагане и минимална дебелина на слоя
1 mm, а максимална - 3 mm. Баумит
ФиноГранде Плюс е особено подходяща за
запълване на фуги между гипсокартонените
плоскости и интегриране на стъклотекстилна
мрежа в участъците на снадките.
Баумит ФинишЕксперт
Готова за полагане, пастообразна
шпакловка със зърнометрия до 0,2 mm
(ок. 150 µм), подходяща за ръчно и
машинно нанасяне, само за вътрешно
приложение. Съставът ѝ е от специални
дисперсни полимери, минерални добавки,
целулоза и вода. Материалът се полага
в два слоя с дебелина от 1-3 mm, като
общата им дебелина трябва да бъде до
5 mm. Продуктът се нанася с машина
или ръчно с неръждаема стоманена
маламашка. Шпакловката е подходяща
за запълване на по-големи неравности и
пълни добре. ФинишЕксперт може да се
използва за запълване на фугите между
гипсокартонени плоскости, както и за
обработка с пердашене на основи от

бетон, вкл. сглобяеми бетонови елементи и
върху мазилкови повърхности. Цикленето
на финишния слой се изпълнява ръчно.
Шпакловката е лесна за преработка, с
висока степен на белота, а повърхността е
матова. Качеството на готовата повърхност
може да бъде Q2 или да достигне Q3 – Q4.
Разходът е ок. 1,6 – 1,8 kg/m²/mm, като при
по-груби повърхности нараства. Времето
за втвърдяване е кратко. Шпакловката
съхне от 2 до 8 часа, обикновено ок. 3 часа
в зависимост от температурата, влагата на
въздуха и дебелината на слоя.
Баумит ФинишСупериор
Готова за полагане, пастообразна,
тиксотропна шпакловка, със зърнометрия
до 0,1 mm (ок. 60 µм), подходяща както

за ръчно нанасяне, така и за машинно
пръскане, за вътрешно приложение.
Съставът ѝ е от специални дисперсни
полимери, минерални добавки, целулоза
и вода. Материалът се нанася в два слоя
с дебелина не по-голяма от 1 - 2 mm и с
обща дебелина на двуслойното покритие
до 3 mm. Продуктът се полага с машина
или ръчно с неръждаема стоманена
маламашка. ФинишСупериор може да
се изтегля на нулева дебелина. Използва
се като завършващ слой върху по-рано
положена шпакловка. Качеството на
готовата повърхност e Q3 – Q4. Разходът
е приблизително 1,6 – 1,7 kg/m²/mm.
Времето за съхнене е от 2 ч. до 8 ч. в
зависимост от температурата, влажността
на въздуха и дебелината на слоя.
Баумит. Идеи с бъдеще.
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Приятен вътрешен климат

Баумит вътрешни мазилки
Високо качество за комфорт. За различните приложения Баумит разработи специални
вътрешни мазилки. Те осигуряват комфортен и красив живот и представляват идеалната
основа за последващите крайни покрития.

РАЦИО – МОДЕРНИ И ДЕКОРАТИВНИ

Стр. 40

Продуктовата линия Рацио на Баумит се отличава със
своите висококачествени гипсови машинни мазилки. Те се
преработват леко и бързо и притежават оптимална гладкост,
която спомага за модерната визия на помещението.
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■ Здравословна среда на обитаване
■ Красиви повърхности
■ Дълготрайност
■ Здрави стени

■ Бързо и прецизно полагане

■ Готови за употреба продукти

■ За индивидуални и творчески решения
■ За модерни и декоративни стени

MPI – ПРАКТИЧНА И УНИВЕРСАЛНА

Стр. 41

Вароциментовата машинна мазилка MPI 25 е с високо
качество и приложение при всички видове строителство. Тя
отлично регулира влажността на въздуха. Дори без шпакловане
MPI25 притежава приятно грапава повърхност, върху която
перфектно се измазват вътрешните бои Дивина. Върху нея
безпроблемно могат да се полагат и керамични покрития.

УНО – ПРЕЦИЗНА И КРАСИВА

Стр. 43

Баумит УноРед е лека, суха мазилка на гипсова основа, която
прави ръчното полагане изключително лесно. Отличава се с
нисък разход, отлично сцепление и добра гладкост.

Баумит. Идеи с бъдеще.
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PLASTERS
МАЗИЛКИ
ЗА ВЪТРЕ

■ За високо качество на живот

Икономични и декоративни

Баумит Рацио
Гипсовите мазилки на Баумит Рацио се преработват лесно и същевременно
допринасят за подобрението на климата в помещението.

Машинно полагане
Бърза преработка
Модерни и гладки
Предимства
Ако трябва да се измажат вътрешните стени,
много често опитните изпълнители посягат
към гипсовите мазилки. Защото, когато се
търси сигурна мазилка за стената, вече
доказалият се гипс е най-лесното решение.
Продуктът печели и с това, че преработката
му не е сложна. Освен това този вариант на
мазилка е подходящ за почти всички основи
във вътрешността на сградата. Единственото
изключение е банята или други помещения,
които редовно са с висока влажност на
въздуха.
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Благодарение на специалните си качества
гипсовите мазилки допринасят за приятна
атмосфера в помещението. Основна предпоставка за това е, влажността на вдишвания въздух в помещението да не надвишава
нормалните стойности.
Баумит Рацио 1000 Л
Гипсовата мазилка Баумит Рацио 1000 Л е
лека мазилка, която постига изключително
гладка повърхност. Тя е много пластична и
лесна за нанасяне. Подходяща е за стенни
отоплителни системи с температура на
реотаните макс. + 40°C. След като изсъхне
е готова за боядисване с вътрешните бои
Баумит Дивина Колор или Баумит КлимаКолор.

Баумит Рацио 1000
Основното решение се постига с еднослойната гипсова машинна мазилка Рацио
1000. С нея получавате гладка повърхност,
която впоследствие може да бъде боядисана с Баумит Дивина Колор или Баумит
КлимаКолор.

Разнообразна и бърза

Баумит MPI
Вароциментовите мазилки на Баумит удовлетворяват многобройни изисквания
както в жилищното, така и в промишленото строителство.

Влагоустойчиви

С отлична здравина и лесно
полагане
Баумит мазилки за вътре
За всяка основа Баумит може да Ви предложи
съответната мазилкова система, без значение
дали помещението е хол, спалня, антре или
баня. Вароциментовите машинни мазилки
на Баумит са специално разработени да
удовлетворяват многобройни изисквания,
както в интериора, така и в екстериора, както
в жилищното, така и в промишленото строи-

телство. Върху тях можете да залепите керамични плочки или просто да боядисате с боя.
Измазвайки цялата къща с тях Вие не можете
да сбъркате - в хола или кухнята, в банята или
в мазето и гаража, ако искате и по фасадата
- Баумит MPA/MPI са навсякъде подходящи.
Тези мазилки най-добре регулират влажността
на въздуха в помещенията и са особено
препоръчителни при ново строителство,
защото дават възможност за безпрепятствено
отделяне на излишната строителна влага.
Баумит MPI 25 - за всички помещения
От дневната до банята, Баумит MPI 25
е доказала през десетилетията своите
качества машинна мазилка за интериори.
Тя е подходяща също и за мокри помещения, защото варта и циментът я правят
особено устойчива на влага и ѝ придават
влагорегулиращи свойства.
Обобщение:
Една мазилка за всички ситуации - от хола
през банята до помещенията в сутерена.
Баумит MPI 25 няма да Ви разочарова.

PLASTERS
МАЗИЛКИ
ЗА ВЪТРЕ

За разнообразни приложения

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Традиционни и красиви

Баумит Пума и Уно
Баумит Пума и Уно са продукти за автентична ръчна работа, които придават на
стените привлекателен външен вид.

Едно- и двуслойни мазилки
Гладка и пердашена структура
За вътре и вън

Баумит Пума и Уно са продукти за автентичната ръчна работа. Дали се използват
като система (Пума и МултиРенова) или
като един слой (УноРед), тези вароциментови или гипсови мазилки придават на
стените привлекателен външен вид.
1. Баумит Пума + МултиРенова =
идеалното дуо
Баумит Пума е класическа мазилка,
която може да се използва и за зидарски
разтвор. Тя осигурява перфектната
основа, а зърнометрията ѝ е 4 mm.
Комбинацията от паропропускливост и
намалена абсорбция на вода я прави
идеалната хастарна мазилка.
След като приключите с грубата работа по
стените, време е за Баумит МултиРенова
- фина мазилка и шпакловка в едно.
Тя изравнява вътрешните и външни
повърхности на стената и ги прави
визуално привлекателни. След това можете
да боядисате повърхностите с боя по Ваш
избор.
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PLASTERS
МАЗИЛКИ
ЗА ВЪТРЕ

2. Баумит Уно - бърза и гладка
Баумит УноРед е мазилка на гипсова
основа и е подходяща за по-критични
основи. Това се дължи на изключително
доброто ѝ сцепление с основи от всякакъв
вид - интериорни стени и тавани, домашни
кухни и др. Полага се лесно, придава
гладък вид на стената. Ако след това
добавите слой от боите ДивинаКолор
или КлимаКолор, цветният завършек на
Вашата стена ще бъде съвършен!

Баумит. Идеи с бъдеще.
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Издадено 03/2022

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911, факс: 0725 60 336
office@baumit.bg, www.baumit.bg

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

