
Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.

Баумит Клима
 Регулират влагата
 Създават уютен вътрешен климат
 Предпазват от мухъл и са екологични

Как стените ще помогнат 
на моето здраве?

Баумит
Клима



 

Структурирана повърхност:  
Експертното решение за 
получаване на структурирана 
повърхност, която редуцира 
вредните въздействия на околната 
среда.

Крайно покритие КлимаДекор

Грунд КлимаПраймер

Шпакловка –

Основа КлимаУайт

 

Фино структурирана повърхност:  
Система за получаване на фино 
структурирана повърхност с 
високо съдържание на вар.

Крайно покритие 2 × КлимаКолор

Грунд –

Шпакловка –

Основа КлимаУайт

Гладка повърхност: 
С чисти природни продукти 
създавате равна дишаща 
повърхност за здравословен дом. 

Крайно покритие 2 × КлимаКолор

Грунд –

Шпакловка КлимаФино/КлимаФиниш

Основа КлимаУайт

Баумит Клима системни решения за различни повърхности

Баумит КлимаУайт
Дишащата, естествено бяла, на варова основа лека 
мазилка регулира влажността на въздуха в интериора, 
включително и в мокри помещения. Естествената ѝ 
микропореста структура гарантира бързо абсорбиране 
и освобождаване на влагата и отличен вътрешен 
климат. Идеална за нанасяне с машина. Повърхност: 
пердашена структура, зърнометрия: 0,6 мм.

 Дишаща и регулираща вътрешния климат
 Естествено бяла
 Безвредна и предпазваща от мухъл

Баумит КлимаФино
Естествено бяла, прахообразна шпакловка 
на варова основа за вътрешно приложение, 
за осигуряване на висококачествени гладки 
повърхности върху циментови или вароциментови 
основи, бетон, клетъчен бетон и гипсокартон. 
Идеална за ръчно и машинно приложение.

 Подобрява вътрешния климат & силно дишаща 
 Висококачествена гладка повърхност
 Безвредна и предпазваща от мухъл

Баумит КлимаФиниш
Пастообразна, естествено бяла шпакловка 
на варова основа за вътрешно приложение, 
за осигуряване на висококачествени гладки 
повърхности върху циментови или вароциментови 
основи, бетон и гипсокартон. Идеална за ръчно и 
машинно приложение.

 Подобрява вътрешния климат & силно дишаща 
 Готова за полагане & висококачествена гладка  

   повърхност
 Безвредна и предпазваща от мухъл

Баумит КлимаДекор
Минерална, дишаща, естествено бяла и с лека 
структура пастообразна мазилка на варова 
основа. Без вредни емисии и разтворители и 
без консерванти. Готова за полагане и оцветена 
в тоналности Life, завършващи на цифрите 8 и 
9. В драскана структура със зърнометрия: 1; 1,5 
и 2 мм.

 Подобрява вътрешния климат & силно дишаща 
 Може да се структурира & може да се оцветява
 Безвредна и предпазваща от мухъл

Баумит КлимаКолор
Дишаща еднокомпонентна силикатна боя с добра 
покриваща способност. С много слаб мирис, без 
вредни емисии, разтворители и консерванти. 
Готова за полагане посредством валяк, четка или 
еърлес уред. Може да се оцветява в цветове Life, 
завършващи на 7, 8 и 9.

 Силно дишаща & регулираща влагата
 Без емисии и разтворители
 Много добра покривност

Баумит КлимаПраймер
Грунд за силно попиващи основи и свързващ 
мост преди полагане на Баумит КлимаДекор 
и КлимаКолор. Със слаб мирис, без емисии и 
разтворители.

 За попиващи и ронещи се основи
 Без емисии и разтворители
 Грунд за оптимална адхезия

Твоят дом. Твоите стени. Твоето здраве.



[2 Дишаща изолация]

[1 Масивна стена]

[3 Мазилка Клима за  
    вътре]

1  Балансират влажността 

2  Постигат идеален вътрешен климат

3  Защитават от мухъл

4  Намаляват ЛОС (летливите органични 
съединения) и свързват вредния CO2

5  Всички предимства са тествани и доказани в 
изследователския парк Вива

5 добри причини да изберете 
продуктите Баумит Клима

1 – Масивното е страхотно 
Важно е да се знае, че масата на стената служи като енергиен буфер. 
Къщи, изградени с масивни стени и изолирани с висококачествена 
активнодишаща топлоизолация, спестяват енергията най-добре и 
изравняват оптимално кратките температурни колебания. Вече няма 
значение дали говорим за горещи или студени дни. Разбира се, всеки 
строител може да има своите индивидуални изисквания:
 Тухлената стена с мазилка е най-доброто средство за контрол на  

 климата в помещенията. 
 Бетонът, съчетан с мазилка, осигурява добра звукоизолация и  

 защита срещу електросмога. 
 Масивното дърво е добро за акустиката в стаята и за регулиране 

 на климатичните условия в помещението.

2 – Най-напред изолирайте
Висококачествената дишаща изолация осигурява балансиран 
вътрешен климат и увеличава комфорта на живот. Неизолираната 
къща изразходва 250% повече енергия в сравнение с изолираната. 
С други думи, в изолираната къща ще се нуждаете само от 40% от 
действителните разходи за енергия.

3 – Вътрешна мазилка Клима за идеална влажност на   
   помещенията
Интериорната мазилка Клима с дебелина 2 см допринася значително 
за буферирането на влажността на въздуха в интериора.



TECHNICAL STRUCTURE OF LOGOTYPE

BLACK - WHITE VERSION

COLOR VERSION

CMYK 60 0 100 0
PANTONE 368 C
RGB 122 181 29
HEX 7ab51d

CMYK 0 0 0 100
PANTONE Black 6 C
RGB 26 23 27
HEX 1a171b

CMYK 0 100 100 0
PANTONE 485 C
RGB 227 0 15
HEX e3000f
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Системите Баумит Клима - същността на здравословния 
начин на живот

Благодарение на своята оптимизирана порьозност и зърнометрия 
мазилките Баумит Клима регулират влажността на въздуха във 
Вашето интериорно пространство. Продуктите Баумит Клима са 
чисти и естествени и намаляват вредните въздействия. Резултатът 
е здравословен и комфортен вътрешен климат. 

Предимствата на системите Баумит Клима са доказани в 
изследователския парк на Баумит „Вива“ със сътрудничеството 
на външни изследователски институции. Резултатите показват, 
че най-добрият вътрешен климат се доказва чрез комбинация от 
масивни стени, външна изолация и вътрешни стени със система 
Баумит Клима. Оптималната дебелина на мазилката Баумит 
Клима е в рамките на 1,5 - 2,0 см. Прочетете още на нашата 
интернет страница www.baumit.com.
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