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Здравословно
						& чисто
Водопад от йони

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Пространство за
здравословно
обитаване
Здравословен живот посредством
строителни материали!
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ЦЕННОСТИТЕ
НА ИНТЕРИОРА

СОЛИДНОТО
Е ВАЖНО

Защита &
уют

За естествено &
здравословно
обитаване

Сигурност &
комфорт

Топло през зимата и
прохладно през лятото —
за по-добро здраве.
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Нашето здраве се изгражда върху основата
на познатите ни три стълба: хранене,
упражнения и начин на живот. Начинът на
живот и жизненото пространство са пряко
свързани. С правилния метод на строителство
и правилните строителни материали начинът
на живот може да бъде оптимално проектиран.

За здравословен
вътрешен климат.

Устойчиво съхранение
на енергия — за
здравословно обитаване.

Изследвания и знания
В продължение на 25 години Баумит се
занимава с темата „здравословен начин на
живот“ и стартира множество иновативни
продукти в тази област. В хода на този
интензивен дебат през 2015 г. Баумит
стартира изследванията във Вива парк проект, който е уникален в Европа.
Бяха построени тринадесет изследователски
сгради по различни строителни методи - от
масивно строителство, бетон, плътни тухли и
дърво до лека конструкция от дървени
рамки. Те бяха оформени с различен
интериор и външни покрития.

здравословни
В къщите се симулира поведението на
потребителите, а измерените стойности се
записват и оценяват от независими научни
партньори. След интензивни изследвания във
Вива парк бяха оценени повече от пет милиона
данни. Те предоставиха три много важни
открития за здравословното строителство и
обитаване. Независимо коя архитектура или
метод на строителство са избрани за изграждане на дадена къща, за да се строи здравословно, трябва да се вземат предвид три важни
фактора: „Първо изолирайте“, „Ценностите
на интериора“ и „Солидното е важно“.

Ценностите на интериора здравословни строителни материали
За съжаление енергийноефективното строителство често означава херметични строителни конструкции. В резултат на това замърсителите остават в помещението по-дълго, тъй като
обменът на въздух е по-нисък, отколкото в старите сгради. Това прави още по-важен избора
на правилните строителни материали, които
освен че не трябва да съдържат замърсители, трябва да бъдат минерални и дишащи. Баумит разработи в продължение
на много години екологични систем-

ни решения за здравословен вътрешен въздух, комфортен живот и по-добра релаксация.
Чист вътрешен въздух
Качеството на въздуха в помещенията се
определя от различни фактори: физически
(влажност, температура и др.), биологични
(мухъл, вируси, бактерии и др.) и химически
(ЛОС, пластификатори, аромати и др.).
Здравословният вътрешен климат се
създава чрез перфектното взаимодействие
на всички тези фактори.
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ИДЕАЛНИЯТ ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ
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температура на вътрешния въздух°C
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Обикновено за
вътрешния въздух във
всекидневната се препоръчва температура между
20 и 22°C, а за спалнята
- между 17 и 18°C.

Добрата система за минерална
шпакловка може да служи като буфер
за възможните пикове на влага и по
този начин да осигури комфортен и
здравословен климат в помещението!

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.
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Баумит Йонит

Водопад от йони
За по-здравословен вътрешен климат
За повече витализиращи
въздушни йони
За по-малко полени и фина прах вътре

Почти всеки трети човек страда от алергии. Алергични
заболявания като назално дразнене, кихане, сърбеж, задух
при дишане или кашлица могат да бъдат причинени от
цветния прашец. Баумит Йонит помага за създаването на
здравословно жизнено пространство.

Йонит цветен каталог
с 66 релаксиращи цветни тоналности
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Естествени въздушни йони
Прекарваме около 90% от живота си на
закрито и дишаме невероятните 11 500
литра въздух на ден. Качеството на
вътрешния въздух зависи от редица
различни фактори като температура,
влажност, миризма, прах и полени, но също
така и от броя на въздушните йони.
Въздушните йони са естествен компонент

на нашия въздух. В определени области
на природата (например в близост до
водопади) концентрацията на въздушни
йони е много висока - там въздухът се
възприема като особено свеж и чист. В
градските райони концентрацията на
въздушни йони е много по-ниска поради
замърсяването на въздуха.

По-малко фина прах
		
и полени

За по-добра
концентрация

За по-добра
отмора
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Системата Баумит Йонит
Баумит Йонит е единствената система с
крайно покритие за вътре, която по
естествен път активира въздуха, който
дишаме, и увеличава броя на естествените
въздушни йони, като по този начин
допринася значително за здравословния
въздух в помещенията и по-доброто чувство
на комфорт.

Два системни компонента
Системата Баумит Йонит се състои от два
компонента: влагорегулиращи шпакловки
Баумит ЙонитФино или Баумит ЙонитФиниш
и генерираща въздушни йони боя за стена
Баумит ЙонитКолор. Основи като гипсокартон, мазилка или бетон могат да бъдат
изравнени с една от двете минерални шпакловки и завършени с Баумит ЙонитКолор.

Сградите, направени от бетон или други
форми на сухо строителство, често нямат
влагорегулиращ слой мазилка от вътрешната страна, който да поддържа влажността на
въздуха от приятните 40% до 60%. Но сега с
Йонит Баумит създаде следващото поколение здравословни тънкослойни системи.

Естествените шпакловки Баумит ЙонитФино
и Баумит ЙонитФиниш помагат за регулиране и стабилизиране на влажността на
въздуха на приятно ниво. Това дава идеална
възможност на минералната боя
ЙонитКолор да създаде здравословни
въздушни йони.

Йонит Фино или ЙонитФиниш регулират влажността
на въздуха вътре. Те абсорбират водните пари,
когато влажността на въздуха е висока и я отдават,
когато въздухът изсъхне.

ЙонитКолор

▸

ЙонитФиниш или ЙонитФино

▸

Баумит ЙонитКолор

Гипсокартон,
мазилка, бетон

ЙонитКолор

ЙонитФиниш или ЙонитФино

Гипсокартон,
мазилка, бетон

Баумит ЙонитФиниш или ЙонитФино

▸
▸

ЙонитКолор генерира естествени въздушни йони.
Този процес протича най-добре, когато въздушната
влажност е между 40% и 60%.

Подобрен и пречистен въздух
В неотдавнашно проучване на известния Институт за строителна физика
Фраунхофер, в тестовите зали беше пусната висока концентрация на прашец
от бреза. Измерванията показаха, че
концентрацията на полени в тестовата
стая, покрита с ЙонитКолор, намалява
значително по-бързо, отколкото в стаята
за сравнение. След 30 минути повече от
90% от полените бяха свързани в поголеми единици и паднаха на пода.
Баумит Йонит пречиства въздуха и
подобрява комфорта в затворени
помещения!

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.
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Баумит ЙонитКолор

Активно подобряване на въздуха
Увеличава броя на естествените
въздушни йони
Допринася за по-добър комфорт
Намалява полените и фината прах

Покритията Баумит Йонит осигуряват красиви и
функционални повърхности за различни приложения.
Те са безвредни и допринасят значително за комфорта
и здравето.
Добра за концентрация, възстановяване
на силите и имунната система
Повишеният брой йони във въздуха в помещенията значително подобряват концентрацията при всички дейности, които изискват
силно фокусиране.

ЙонитКолор
МИНЕРАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ
■ Висококачествена, минерална
интериорна боя за стени и тавани
■ Увеличава броя на въздушните йони
в интериора
■ В 65 избрани цвята от каталога на
Баумит Life и един екстра бял цвят
(0010 Whitney)
■ Минерална, без замърсители,
нискоемисионна
■ Без разтворители и пластификатори
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Освен това насърчава възстановяването и
релаксацията на обитателите. По този начин
минералното функционално стенно покритие
Баумит ЙонитКолор е подходящо за всички
стаи от спалня и дневна до детска стая.
По-малко фина прах и полени
Алергични реакции като дразнене на носа,
кихане, сърбеж, задух или кашлица могат да
бъдат причинени от фина прах или полени.
Измерванията доказаха, че концентрацията на полени намалява по-бързо в помещенията, боядисани с Баумит ЙонитКолор.
Само след 30 минути повече от 98% от
полените паднаха на пода. В сравнителната
стая, която беше боядисана със стандартна
боя, половината от полените все още
можеха да бъдат открити във въздуха на
стаята.

Естествено увеличаване на
въздушните йони
Баумит ЙонитКолор активно увеличава
броя на естествените въздушни йони и има
пречистващ въздуха ефект чрез намаляване на фината прах и полени във въздуха в
помещенията.
Функционалната боя за стени е екологична
и без мирис и с ниско съдържание на
емисии, без разтворители, пластификатори
(e.l.f.) и консерванти. Поради минералната
си основа, Баумит ЙонитКолор също е
инхибитор на плесени.

БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР –
66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЕТНИ ТОНАЛНОСТИ
0010 Whitney*

0018 Bianca

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 проекти. Моля, свържете се с локалната Баумит фирма.

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.
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Баумит ЙонитФино, Баумит ЙонитФиниш

Перфектната основа
Подобряват вътрешния климат
Идеално допълнение към
ЙонитКолор
Перфектно качество на
повърхността

За да може Баумит ЙонитКолор
да развие пълния си ефект, се
препоръчва предварително
стената да се обработи с
Баумит ЙонитФиниш.
Пастообразната шпакловка
подобрява климата в стаята и
в същото време осигурява
перфектно качество на
повърхността.
Баумит ЙонитФиниш
е готова за употреба, пастообразна
шпакловка за вътрешно приложение. Тя
активно регулира климата в помещението
чрез съхраняване и впоследствие
освобождаване на влага, когато въздухът е
сух. Така тя поддържа влажността на въздуха
в идеалния диапазон от 40 до 60%. Това са
най-добрите условия Баумит ЙонитКолор да
постигне най-добри резултати, т.е. да
обогати въздуха в стаята с възможно наймного йони.
8

Баумит ЙонитФино
Баумит ЙонитФино е минерален пълнител
за повърхности и фуги за вътрешна употреба, който активно подобрява качеството на
въздуха в помещенията. Той служи като буфер за влагата, който оптимално регулира
влажността на въздуха.
В комбинация с Баумит ЙонитКолор като
крайно покритие Баумит ЙонитФино има
значителен принос за здравословното
вътрешно пространство, подпомага производството на здравословни въздушни йони
и увеличава комфорта и виталността.

ЙонитФиниш
ПАСТООБРАЗНАТА
ШПАКЛОВКА
■ За бързо полагане
■ Активен контрол на влажността
■ Подходяща за запълване на фуги и
покритие на повърхности (степени
Q1 до Q4)
■ Подходяща за: гипсокартон, мазилка
и бетон
■ Препоръчва се за ново строителство
и ремонти
■ Подходяща за машинна обработка
(безвъздушно пръскане)
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СУХАТА ШПАКЛОВКА
■ Активен контрол на влагата
■ Подходяща за запълване на фуги и
покритие на повърхности (степени
Q1 до Q4)
■ Идеална за ръчна обработка
■ Подходяща за: гипсокартон, мазилки
и бетон
■ Препоръчва се за ново строителство
и ремонт
■ Най-добра в
комбинация с
ЙонитКолор.

Баумит ЙонитФино, сухата шпакловка от системата Йонит, също е
идеалното допълнение към Баумит ЙонитКолор. Тя също така
активно регулира влажността на въздуха и блести като перфектно
покритие върху всички повърхности.
Шпакловките Баумит ЙонитФиниш и
ЙонитФино - с най-добри свойства
Фините, естествено бели, регулиращи влагата шпакловки са идеално подходящи за получаване на повърхности с качество на
Q1-Q4. Те са предназначени за вътрешна
употреба върху основи като гипсокартон,
мазилки или бетон. Специалната кремообразна консистенция позволява много добра обработваемост и добра адхезия.
Готовите повърхности са отворени за дифузия на водни пари (дишащи) и допринасят
много за баланса на влагата в интериора.

Отличните им сорбционни свойства
регулират и подобряват влажността на
въздуха в помещението (висок буферен и
съхраняващ ефект за влага/водни пари).
Системата Баумит Йонит може да
абсорбира в рамките на 3 часа 50% повече
влага от конвенционалните шпакловки и
интериорни бои.
В допълнение, Баумит ЙонитФиниш и
ЙонитФино могат да се използват за
постигане на идеално гладки повърхности
като основа за Баумит ЙонитКолор. Баумит
система Йонит е еднакво подходяща за нови
сгради и реновиране.

СОРБЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПОКРИТИЯ
Сравнение на сорбцията съгласно DIN 18947, температура = 23°C, проба 25 x 25 см

23°C / 80 %
20

Баумит система ЙОНИТ
Стандартни покрития
(шпакловка и боя)

Едно домакинство от 4 души произвежда около 5 литра влага на ден
под формата на пара чрез готвене, къпане, сушене на пране и др.
Така, както протича ежедневието
ни, повече влага се произвежда
сутрин и вечер, отколкото през деня. Това има пряко въздействие
върху въздуха в стаята и съответно
върху нашия комфорт. Баумит система Йонит може да поеме 50%
повече влага в рамките на 3 часа
от конвенционалните шпакловки и
интериорни бои (поне 20 г/м2).

20 - цел за достигане на сорбцията

ЙонитФино и ЙонитКолор
върху гипсокартон

10
сорбция [г/м2]

ЙонитФино

ЕR
SЧCИ
VE
HСUТTВZЪVТOРRЕ Ш

НS
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Стандартни покрития
върху гипсокартон

23°C / 50 %

0
0 време [часове]

1

2

3
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Баумит системи Йонит

Полагане
За да може система Баумит Йонит да развие своя пълен
ефект върху здравето, по време на полагането трябва да се
вземат предвид редица фактори. Системата Йонит може да се
използва върху почти всички често срещани основи, трябва
само да следвате някои инструкции при преработката.
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Пълнене с Баумит ЙонитФиниш или
Баумит ЙонитФино
В случай на нови сгради с гипсокартон,
мазилкови основи или бетон, фугите и
дупките първо се запълват с Баумит ЙонитФиниш или Баумит ЙонитФино. След това върху
всички основи в нови сгради или при реновиране се полагат два слоя Баумит ЙонитФиниш
или Баумит ЙонитФино. За идеално регулиране на влажността в интериора е необходима
минимална дебелина на слоя от 1,5 мм. Тези
минерални шпакловъчни смеси създават
висококачествено покритие на повърхността
с оптимална обработка.

Крайно покритие с Баумит ЙонитКолор
Баумит ЙонитКолор може да се нанася върху
всички повърхности с четка или валяк, но
може и да се пръска безвъздушно. За да се
постигне необходимата дебелина на боята се
препоръчват две нанасяния. Времето за
съхнене е от 4-6 часа и трябва да бъде изчаквано между първия и втория слой. Идеалните
условия за съхнене са стайна температура от
20°C при 65% относителна влажност. При
по-ниски температури времето за съхнене
съответно се увеличава. Ако се спазват
указанията за преработка, нищо няма да
пречи за постигане на перфектния здравословен климат.
Повече подробности и препоръки относно
полагането са налични в техническите карти
и видеоклиповете за приложение на
продуктите Йонит.

ВPОH
ДOО

Следните вътрешни повърхности са подходящи за обработка с Баумит система Йонит:
сухи строителни плоскости като гипсокартон и
циментофазер, бетони и минерални вътрешни
мазилки. Основата трябва да е суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща,
без изцветявания, носимоспособна и без
несвързали частици. Не е необходима предварителна обработка на гипсофазерните плоскости и бетонните повърхности. При полагане
върху абсорбиращи мазилкови повърхности
или боя се препоръчва предварителна
обработка с Баумит МултиПраймер.

ОСНОВИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ПОЛАГАНЕ:

ГИПСОКАРТОН

МАЗИЛКА

БЕТОН

НОВО СТРОИТЕЛСТВО

БОЯ
РЕНОВИРАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ

не е необходимо
предварително
третиране

силнопопиващи
основи:
Баумит МултиПраймер/
Баумит ИзиПраймер

не е необходимо
предварително
третиране

силнопопиващи
основи:
Баумит МултиПраймер/
Баумит ИзиПраймер

ФУГИ И
ДЕФЕКТИ

Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

----

КРАЙНИ
ПОКРИТИЯ

2 слоя
Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

2 слоя
Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

2 слоя
Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

ако е необходимо
2 слоя
Баумит ЙонитФино/
Баумит ЙонитФиниш

БОИ

2 нанасяния на
Баумит ЙонитКолор

2 нанасяния на
Баумит ЙонитКолор

2 нанасяния на
Баумит ЙонитКолор

2 нанасяния на
Баумит ЙонитКолор

Баумит. Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.
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Водопад от йони

ЗДРАВОСЛОВНАТА
СИСТЕМА ЗА
БЕТОНОВИ СТЕНИ
Вдишайте дълбоко от чист и здравословен въздух в собствения си дом. В лофтовете,
апартаментите и други съвременни сгради често липсва приятен вътрешен климат
с оптимална влажност на въздуха между 40 и 60%. Но сега Баумит създаде с Йонит
ново поколение система за интериора. Естествените шпакловки Баумит ЙонитФино и
ЙонитФиниш регулират влажността дори върху сухи стени или бетон, докато ЙонитКолор
генерира здравословни въздушни йони. В природата в близост до водопади и гори
можете да изпитате влиянието на високата концентрация на йони. Доказано е, че тези
въздушни йони имат благоприятен ефект върху Вашето здраве и жизненост. Йоните
също подобряват Вашата концентрация, възстановяване и са особено полезни
за Вашата имунна система. Баумит Йонит и неговата полезна функция са научно
доказани в изследователския парк Вива*. Положителните ефекти върху здравето на
въздушните йони са потвърдени и от някои международни изследвания, като тези в
Медицинския университет във Виена или Германския институт Фраунхофер.
*Изследователският парк Вива е най-голямото съоръжение в Европа за сравнителни изследвания на 		
строителни материали.
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