
■ Стабільний рівень вологості
■ Чисте повітря
■ Затишок

Baumit. Ваш дім. Ваші стіни. Ваше здоровʼя.

Ionit  |  Klima  |  Шпаклівки та інтер’єрні фарби |  Штукатурні суміші

Для чистого повітря  
та здорової оселі

Ідеальний
 мікроклімат

Baumit. Ваш дім. Ваші стіни. Ваше здоровʼя.

Baumit
Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua
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ТЕМПЕРАТУРА

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ПЛІСНЯВА
ШУМ

ВИДІЛЕННЯ ШКІДЛИВИХ 
РЕЧОВИН

ЗАПАХ

СВІТЛО

Під «внутрішнім мікрокліматом» мається 
на увазі взаємодія різноманітних факторів, 
які можуть негативно впливати на якість 
життя, комфорт і, як наслідок, здоров’я лю-
дей. Крім температури і вологості повітря, 
на мікроклімат у приміщенні впливають  
й інші фактори. 

1. Температура
Враження, наскільки теплим чи холодним 
є приміщення, залежить від температури 
у ньому. Її показник визначається двома 
факторами: температура повітря і темпе-
ратура внутрішніх поверхонь зовнішніх 
стін.

2. Вологість повітря 
Щоб перебування у приміщенні було ком-
фортним, оптимальною повинна бути не 
лише температура повітря, а й його воло-
гість. Найкраще ми почуваємося тоді, коли 
відносна вологість повітря становить від 
40% до 60%.

3. Пліснява
Занадто високий рівень вологості може 
призвести до появи плісняви у приміщенні. 
Пліснява сприяє підвищенню ризику появи 
захворювань та інфекцій дихальних шляхів 
і може викликати алергічну реакцію. Серед 
факторів, які розглядаються в контексті 
здорової оселі, пліснява — один із найбільш 
небезпечних.

4. Шум
Під шумом маються на увазі сторонні зву-
ки, які заважають і дратують. Вважається 
одним із найпотужніших факторів стресу, 
спричинених навколишнім середовищем, 
який може негативно впливати на гарне  

7 факторів  
для створення  
здорової оселі

самопочуття та процес відновлення життє-
вих сил.

5. Виділення шкідливих речовин 
У приміщенні є безліч різноманітних дже-
рел виділення шкідливих речовин, які мо-
жуть негативно вплинути на якість повітря. 
Такими джерелами є будівельні матеріали,  
меблі та інші предмети в інтер’єрі, які  
зазвичай здатні постійно виділяти леткі ор-
ганічні сполуки (ЛОС).

6. Запах 
Небажані запахи, які можуть виділяти буді-
вельні матеріали, не лише дратують, але й 
у найгіршому випадку можуть призвести  
до появи скарг на головний біль, втому або 
подразнення шкіри.

7. Світло  
Гарне освітлення житлового приміщення 
створює позитивний настрій і суттєво впли-
ває на загальний стан здоров’я. 

«Ми прагнемо,  
щоб кожна людина 

жила у здоровій, 
енергоефективній  
та красивій оселі». 

ТМ Baumit 
і Здорова оселя 

Більшу частину свого життя ми проводимо 
у приміщеннях (нашій оселі, офісі і т. ін.). 
Для комфортного перебування та гарного 
самопочуття у них показники температури 
повітря, його якість, вологість тощо повинні 
бути оптимальними. І саме тому мікроклімат 
у приміщеннях настільки важливий для ста-
ну нашого здоров’я. 

Якісні будівельні матеріали
Важливість використання справді якісних бу-
дівельних матеріалів для зведення здорової 
оселі очевидна, адже у приміщеннях сучас-
ні люди проводять до 90% свого часу. Тому  
й спосіб для забезпечення високої якості 
життя простий: скористатися такими мате-
ріалами, які б допомогли створити здоровий 

Усім відомо, що здоров’я напряму залежить від трьох основних факторів: 
правильне харчування, рух і фізичні навантаження та здоровий спосіб життя. 
Кожен із них суттєво впливає на наше гарне самопочуття. Останній фактор —  
спосіб життя — безпосередньо пов’язаний із приміщеннями, в яких ми 
перебуваємо найбільше. І такі приміщення можуть бути безпечними  
для здоров’я і комфортними для перебування тоді, коли обрано правильні 
методи будівництва і будівельні матеріали.

мікроклімат у будинку й закласти основу для 
гарного самопочуття. 

Здорова оселя 
Щоб жити у красивій та здоровій оселі, де 
можна розслабитися і почуватися комфорт-
но, слід утеплити будинок, а для зведення стін 
використати будівельні матеріали, здатні аку-
мулювати тепло і підтримувати температур-
ний баланс у приміщенні. 

Здоровий спосіб життя
У сучасному житті, коли щодня доводиться ви-
конувати масу завдань, оселя стає особистою 
фортецею, безпечним місцем, де можна на-
братися свіжих сил після важкого дня.

2
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Звички та поведінка мешканців
У будинках здійснюється симуляція поведін-
ки мешканців: провітрювання приміщення, 
зміна вологості повітря внаслідок прийман-
ня душу, приготування їжі, потовиділення 
тощо. Кожен будинок обладнаний більш ніж 
30-ма сенсорами, які цілодобово здійсню-
ють вимірювання та запис найрізноманіт-
ніших фізичних параметрів. Проводиться 
вивчення сучасних будівельних матеріалів 
на предмет токсикологічного впливу на гар-
не самопочуття людини, комфортності пере-
бування у приміщенні та можливих наслідків 
для здоров’я. Отримані дані записуються та 
накопичуються в окремому комп’ютеризо-
ваному центрі зберігання даних. 

Наукові підтвердження
Звичайно ж, ми хочемо бути впевнені у ре-

Дослідження та аналітика результатів
Сьогодні поруч з Інноваційним центром 
Фрідріха Шміда в Австрії зведено 13 дослід-
ницьких будинків. Для їх будівництва були 
використані різні методи та матеріали — від 
монолітних конструкцій, бетону, пустотілої 
цегли, дерева до легких дерев’яних каркасів. 
У якості декоративно-оздоблювальних по-
криттів використовували різні матеріали для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. 

Кожен будинок розміром 3х4 м має вікно 
і двері. Для всіх будинків забезпечуються 
однакові зовнішні кліматичні умови та кое-
фіцієнт опору теплопередачі. Матеріали для 
зведення будинків свідомо обиралися серед 
сучасних продуктів, доступних на ринку — це 
дало змогу здійснювати дослідження в діапа-
зоні реальних методів будівництва.

Дослідний парк Viva
Над втіленням у життя концепції Здорової оселі компанія 
Baumit працює вже понад 25 років. В її рамках компа-
нією було розроблено і представлено на ринку численні 
інноваційні продукти.

Проте у процесі інтенсивного критичного розгляду різ-
номанітних питань у напрямку Здорової оселі стало зро-
зуміло: на сьогоднішній день існує дуже мало науково 
підтверджених даних стосовно впливу будівельних ма-
теріалів на здоров’я та самопочуття. Щоб заповнити цю 
прогалину, в 2015 році було впроваджено найбільший  
в Європі дослідницький проєкт — Дослідний парк Viva. 

Якби стіни могли говорити…
…про що б вони нам розповіли? Найбільший проєкт для здійснення порівняльних 
досліджень будівельних матеріалів у Європі, Дослідний парк Viva компанії Baumit, наче 
дає їм таку можливість, щороку збираючи та аналізуючи більш ніж 1,5 млн інформаційних 
одиниць даних.

■ Найбільший у Європі проєкт для здійснення 
порівняльних досліджень будівельних матеріалів

■ 1,5 мільйони одиниць інформаційних даних на рік

■ Аналіз даних авторитетними незалежними 
організаціями-партнерами

зультатах наших досліджень. Щоб викори-
стати зібрані дані оптимальним чином, ми 
також співпрацювали з такими авторитет-
ними незалежними організаціями, як IBO 
(Österreichisches Institut für Baubiologie und 
–ökologie / Австрійський інститут здоров’я 
та екологічного будівництва), FH Burgenland 
(Університет прикладних наук) та MedUni 
Vienna (Віденський медичний універси-
тет). Лише тоді, коли ми точно знаємо, як 
саме будівельні матеріали впливають на 
умови перебування людини у житловому 
приміщенні, ми можемо покращувати наші  
продукти і робити їх ще безпечнішими для 
здоров’я людини. 
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Роки інтенсивних досліджень, аналізу та оцінювання  
5 мільйонів інформаційних одиниць продемонстрували:
будівельні матеріали та методи будівництва суттєво 
впливають на здоров’я та комфортність перебування  
у житловому приміщенні. Для зведення будівлі ви можете 
обрати будь-яке архітектурне рішення. Однак, у всіх 
будівель є дещо спільне: щоб створити здорову оселю,
необхідно звернути увагу на три важливі напрямки:

ПРАВИЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ — Захист і затишок
ІДЕАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ — Чисте повітря і здорова оселя
МАСИВНІСТЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ — Безпека і комфорт

Здорової оселі
3 складові  
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Захист  
і затишок

Cover neu

ПРАВИЛЬНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Правильна теплоізоляція 
не лише значно підвищує 
енергоефективність будівлі, але 
й забезпечує більш приємні 
відчуття під час перебування у 
приміщенні, оскільки взимку 
теплоізольовані стіни зберігають 
тепло, а влітку — прохолоду. 
У такому приміщенні немає 
протягів, воно стає затишнішим 
та сприятливішим для здоров’я 
його мешканців.

■ Забезпечення комфортноготемпературного мікрокліматуРегулювання рівня вологості повітря
Запобігання ут

■

■

Baumit. Твій дім. Твої стіни. Твоє здоров’я.

Декоративне оздоблення | Теплоізоляція | Штукатурні суміші |  

Для захисту
та затишку

ПРАВИЛЬНА
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
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INSULATION 
FIRST

Cover neu

ІДЕАЛЬНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ

Правильна мінеральна штукатурка 
здатна діяти на кшталт буфера для 
врівноваження будь-яких коливань 
вологості повітря. Відбувається 
це так: надлишкова вологість 
поглинається першими кількома 
сантиметрами штукатурки і пізніше 
вивільняється назад у повітря. 
В результаті рівень вологості 
повітря гарантовано залишається 
одним і тим самим, забезпечуючи 
здоровий мікроклімат у 
приміщенні.

Чисте повітря  
і здорова оселя

■ Стабільний рівень вологостіЧисте повітряЗатишок

■

■

Baumit. Твій дім. Твої стіни. Твоє здоров’я.

Ionit      Klima      Шпаклювальні суміші      Штукатурні суміші

Для чистого повітря та здорової оселі

ІДЕАЛЬНИЙМІКРОКЛІМАТ
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INTERIOR
VALUES

Cover neu

Правильна теплоізоляція забезпечує 
суттєвий захист масивних стін, 
стель і підлог. Як наслідок, вони 
зможуть акумулювати тепло взимку 
і забезпечувати прохолоду в 
приміщенні влітку. Чим більша маса 
будівельних матеріалів, тим вище 
акумулятивний ефект, мікроклімат 
всередині приміщення стає більш 
збалансованим, а перебування 
у ньому — більш приємним і 
сприятливим для здоров’я.

Безпека  
і комфорт

■ Звукоізоляційні властивостіТемпературна стабільністьДуже низька емісія

■
■

Baumit. Твій дім. Твої стіни. Твоє здоров’я.

Облицювання | Улаштування підлог | Мурування

Для безпеки
та комфорту

МАСИВНІСТЬМАЄ ЗНАЧЕННЯ
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МАСИВНІСТЬ  
МАЄ ЗНАЧЕННЯ
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Енергоефективна конструкція також 
часто означає її щільну закритість 
(«герметичність»). В результаті будь-які 
забруднювачі повітря залишаються у 
приміщенні довше. Обмін із повітрям 
поза межами приміщення сьогодні 
набагато нижний, ніж у більш старих 
будівлях. Тому до сучасних будівель 
ставляться набагато вищі вимоги щодо 
вибору будівельних матеріалів, ніж 
раніше. 

Отже, виникає ще більше підстав для пра-
вильного вибору будівельних матеріа- 
лів — мінеральних, проникних, таких, що 
не містять забруднювачів повітря. Про-
тягом багатьох років компанія Baumit 
застосовує свої продукти для створення 
здорової оселі та екологічно чисті 
системні рішення для забезпечення 
сприятливого для здоров’я повітря у при-
міщенні, комфортного перебування та 
кращого відпочинку в ньому.

РЕГУЛЮВАННЯ 
ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

ЧИСТОТА ПОВІТРЯ 
У ПРИМІЩЕННІ

КОМФОРТНІСТЬ 
ПЕРЕБУВАННЯ  
У ПРИМІЩЕННІ

Здоровий простір для життя
РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ
Для зменшення дуже високих показни-
ків вологості повітря хороша система 
мінеральних продуктів діє за принци-
пом роботи буфера: перші кілька сан-
тиметрів матеріалу поглинають надлиш-
кову вологу і пізніше виділяють її знову. 
Таким чином, гарантована стабільність 
показників вологості забезпечує здо-
ровий мікроклімат у приміщенні.

ЧИСТОТА ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННІ
Те, наскільки чистим є повітря у примі-
щенні, можна визначити трьома фак-
торами: фізичними (вологість повітря, 
його температура і т. д.), біологічними 
(пліснява, віруси, бактерії тощо) та 
хімічними (ЛОС, парфумерні пом’як-
шувальні засоби, запахи і т. ін.).

КОМФОРТНІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ 
У ПРИМІЩЕННІ
У приміщенні має бути не надто холодно 
і не надто тепло, не надто сухо і не надто 
волого. Кофмортним перебування у 
приміщенні стає лише внаслідок пра-
вильної взаємодії різноманітних факто-
рів впливу.

У наш час люди вдихають до 13,5 кг повітря у приміщенні 
та 1,5 кг свіжого повітря за його межами щодня. Така 
велика кількість свідчить про надзвичайну важливість якості 
повітря. Вологість повітря, його чистота і температура 
справляють величезний вплив на якість нашого життя  
і, відповідно, стан здоров’я. 

Щільно закриті будівельні конструкції
Наслідком герметичності конструкцій є недо-
статня вентиляція, яка призводить до накопи-
чення виділених хімічних та біологічних речо-
вин у повітрі в приміщенні. Крім покращення 
вентиляції, дієвим буде використання буді-
вельних матеріалів з низьким рівнем шкідли-
вих викидів.

Регулювання мікроклімату
Шкіра — найбільший орган людського орга-
нізму. Порушення її функцій відбивається на 
нашому самопочутті. Внутрішні стіни утворю-
ють найбільшу площу в житловому будинку. 
Вони, як і шкіра, виконують безліч функцій. 
І це не просто елементи, улаштовані з функ-
ціональною або дизайнерською метою. Вну-
трішня стіна може відігравати надзвичайно 
важливу, але часто недооцінену роль — регу-
лювання мікроклімату у приміщенні. Проте 
вона може виконувати таку функцію, лише 
коли зведена із належних матеріалів, які під-
ходять один одному за складом і ретельно 
протестовані. Тоді у приміщенні утворюється 
оптимальна, стабільна вологість повітря і тем-
пература, які значним чином впливають на 
покращення нашого самопочуття.

ПЕРЕВАГИ

Щоб зберегти енергію, ми дедалі більше 
«закупорюємося» у своїй оселі. Щоб повітря 
у ній залишалося «здоровим» і не погіршу-
вало стан здоров’я, дуже важливо приділяти 
належну увагу якості та функціональності 
обраних будівельних матеріалів. Здебільшого 
вони залишаються у будівлі назавжди, тому не 
повинні виділяти жодних шкідливих речовин, 
оскільки повітря поганої якості спричиняє 
появу захворювань. 

90% часу люди проводять 
у закритих приміщеннях
Люди проводять приблизно 90% свого життя у 
закритих приміщеннях. Тому варто приділити 
особливу увагу якості зведених внутрішніх 
стін та мікроклімату в приміщенні.  
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Відносна вологість повітря
Впливи вологості повітря
Поява та ріст шкідливих організмів багато в чому 
залежить від вологості повітря. Розвитку бактерій, 
вірусів, а також ризику виникнення алергічних 
реакцій та ядухи найбільше «сприяє» занадто 
висока вологість повітря, проте вони можуть роз-
виватися і тоді, коли вологість занадто низька. 
Також, занадто висока вологість повітря сприяє 
появі плісняви, занадто низька може спричинити 
інфекції органів дихальної системи.

Вплив штукатурки для внутрішніх робіт 
на вологість повітря у приміщенні
Штукатурки для внутрішніх робіт суттєво покра-
щують буферизацію вологи. Якщо вологість пові-
тря висока, волога поглинається штукатуркою,  
а якщо низька — виділяється з неї назад у пові-
тря. Таким чином, коливання показників воло-
гості повітря суттєво вирівнюються. Також важ-
ливу роль у цьому процесі відіграє товщина шару 
штукатурки. Оптимальна здатність поглинання 
вологи досягається при товщині шару 1,5 см. 
Обравши правильну штукатурку, можна створити 
більш збалансований мікроклімат у приміщенні 
та зробити перебування у ньому сприятливішим 
для здоров’я. 

РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ
Крім оптимальної температури, 
на рівень комфортності 
перебування у приміщенні 
також суттєво впливає вологість 
повітря. Як правило, показник 
відносної вологості повітря  
в діапазоні від 40% до 60% 
вважається комфортним  
та сприятливим для здоров’я.

Поява плісняви
Якщо рівень вологості повітря перевищує 60%, збільшується ризик розвитку 
шкідливих організмів, таких як бактерії, віруси, пліснява і т. ін. Найчастіше піки 
вологості повітря можуть виникнути у приміщеннях, які піддаються значним 
коливанням показників вологості (у кухні під час приготування їжі або у ванній 
у разі приймання душу), спричиняючи підвищений ризик появи плісняви.

РОЗВИТОК ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

6040200 Вологість повітря у %

Алергічні реакції, ядуха

 
Кліщі

Інфекції 
дихальних шляхів

 
Грибки/пліснява

 
Віруси

 
Бактерії

80 100
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1. Фізичні фактори
Крім вологості та температури повітря, 
до фізичних факторів входять циркуля-
ція повітря, пил, шум, світло, електро-
магнітне забруднення і т. ін. В окремих 
випадках їхні показники можна точно 
визначати за допомогою вимірювальних 
приладів, доступних на ринку (наприклад, 
термометрів або гігрометрів), а також 
фіксувати критичні рівні вищезгаданих 
факторів впливу. 

2. Біологічні фактори
Типовими біологічними факторами є 
віруси, бактерії, алергени, кліщі та спори 
плісняви. Якщо розвиток таких орга-
нізмів не перейшов в активну форму, 
а їх проявів ми не бачимо (наприклад, 
видима пліснява на стінах), то виявити їх 
досить складно. Однак, вони можуть ста-
новити загрозу для здоров’я, зокрема, 
призвести до захворювань органів 
дихання.

Правильні будівельні матеріали
Енергоефективна конструкція також часто 
означає її щільну закритість («герметич-
ність»). В результаті будь-які забрудню-
вачі повітря залишаються у приміщенні 
довше. Обравши правильні будівельні 
матеріали, вплив цих трьох факторів можна 
значно зменшити. Обмін із зовнішнім 
повітрям сьогодні набагато гірший, ніж 
у старих будівлях. Тому вимоги до буді-
вельних матеріалів, з яких зводяться 
сучасні будівлі, набагато вищі. А отже, 
виникає ще більше підстав для правиль-
ного вибору будівельних матеріалів —  
мінеральних, проникних, таких, що не міс-
тять забруднювачів повітря. 

ЧИСТОТА ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННІ
Якісне повітря — гарне самопочуття. Крім температури та вологості повітря, існують інші чинники, які впливають  
на якість повітря у приміщенні. Їх можна поділити на 3 основні категорії:

3. Хімічні фактори
До хімічних факторів входять ЛОС (леткі органічні сполуки) та CO2, 
тютюновий дим, запахи і гази. Зазвичай ми можемо визначити такі 
типи речовин за запахом, навіть якщо вони присутні у дуже малій 
кількості — часто до того моменту, коли вони досягли шкідливих для 
здоров’я концентрацій. Якщо ж через кілька місяців після виявлення 
шкідливих запахів вони все ж присутні навіть після забезпечення 
належної вентиляції та спричиняють появу таких симптомів, як голов-
ний біль, втома або подразнення, слід виявити причину проблеми та 
усунути її.

ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ

Протягом багатьох років Baumit застосовує 
свої продукти для створення здорової оселі 
та екологічно чисті системні рішення для 
забезпечення сприятливого для здоров’я 
повітря у приміщенні, комфортного пере-
бування та кращого самопочуття. 

Вимірювання поглинання вологи 
У будинку, в якому проживає 4 особи, 
приблизно 5 літрів вологи у вигляді води 
виділяється в результаті приготування 
їжі, приймання душу, дихання, потіння, 
сушіння одягу 
та вирощування 
кімнатних рослин.  
В результаті нашої 

повсякденної діяльності більше вологи виді-
ляється вранці та ввечері, ніж протягом 
дня. Зрозуміло, що цей фактор впливає на 
вологість повітря у приміщенні та само-
почуття його мешканців. Тому здатність до 
поглинання вологи протягом перших кіль-
кох годин набагато важливіша, ніж абсо-
лютна водоглинальна здатність через 24 
і більше годин. Продукти лінійки Klima —  
переконливий вибір для будівельників зав-
дяки поєднанню швидкості поглинання 
вологи та її поглинутого об’єму.

Schadstoffbelastete Luft Feuchtigkeit

Neubau früher:
„Undichte“ Bauweise 

Neubau heute:
Dichte Bauweise 

• Забруднене повітря 
• Вологість

Ліворуч: новобудова сьогодні —  
більш герметична конструкція

Праворуч: новобудова у минулому —  
негерметична конструкція

ВОДОПОГЛИНАННЯ ШТУКАТУРОК
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Комфортний мікроклімат у житлових примі-
щеннях дуже залежить від таких факторів, як 
температура поверхонь, наприклад, стін, 
вологість повітря, циркуляція повітря та крат-
ність повітрообміну. Взаємодія цих критеріїв 
впливає на те, чи комфортно почуваються 
мешканці у приміщенні, чи ні. Крім того, зна-
чення має і те, у що людина одягнена у при-
міщенні та якою фізичною активністю займа-
ється.

Температура у приміщенні
Залежно від сезону температура у примі-
щенні змінюється через опалення, прові-
трювання або охолодження. Найбільш ком-
фортна температура повітря у приміщенні 
зазвичай становить від +20 °C до +22 °C  
у вітальні та від +17 °C до +18 °C у спальні. 
Проте дійсно комфортна температура завжди 
залежить від звичок самої людини та сприй-
мається суб’єктивно. Приблизним показни-
ком комфортності можна вважати середнє 

Вологість повітря
Комфорт залежить від показників фактичної 
температури у приміщенні та вологості пові-
тря. У житлових приміщеннях показник воло-
гості повітря повинен бути в діапазоні між 40%  
і 60% за температури повітря у приміщенні  
між +20 °C і +22 °C.
Показник відносної вологості повітря можна визна-
чити за допомогою гігрометра, доступного у вільному 
продажу. Занадто сухе повітря у приміщенні викликає 
неприємні відчуття і може спричинити пересихання 
слизових оболонок.

Кратність повітрообміну 
Якщо показник кратності повітрообміну занадто 
низький, наприклад, через нечасте провітрю-
вання та метод будівництва, в якому використані 
дуже щільні конструкції, метаболічні продукти, які 
продукуються внаслідок життєдіяльності організму 
людини, та хімічні речовини, що виділяються під час 
використання приміщення, накопичуються у пові-
трі та негативно впливають на його якість. «Важке» 
повітря сприймається негативно і вважається 
неприємним. 

Циркуляція повітря
У поєднанні з вищезгаданим критерієм на відчуття 
комфортності також впливає і швидкість циркуляції 
повітря. Занадто швидка циркуляція повітря зазви-
чай приймається як неприємний протяг (конвекція).

КОМФОРТНІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ  
У ПРИМІЩЕННІ

значення температури повітря і 
температури внутрішніх повер-
хонь у приміщенні. Влітку, коли 
надворі спекотно, зазвичай 
допустимі більш високі показ-
ники температур.

Вплив температури поверхонь
На комфортне перебування  
у приміщенні також впливає 
і температура поверхонь 
(стін, вікон, підлог і радіато-
рів). Холодні стіни викликають 
дискомфорт. У таких випадках 
температуру цих поверхонь 
підвищують, і це дуже пози-
тивно впливає на комфорт  
і стан здоров’я. Проте різниця 
між температурою поверхні 
стіни і температурою у примі-
щенні не повинна становити 
більше 3 °C.

ОПТИМАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ У ПРИМІЩЕННІ
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Некомфортно — надто сухе повітря

Жити комфортно у своїй оселі означає мати змогу розслабитися і як слід 
відпочити. Розслаблення допомагає швидше відновити сили і краще 
справлятися зі щоденними життєвими завданнями. Гарне самопочуття — 
основний компонент здорового способу життя. 

МІКРОКЛІМАТ У ПРИМІЩЕННІ ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Відносна вологість повітря 
40–60%

Температура поверхні стіни = 
виділення тепла, холод

Вміст  
CO2 ≤ 0,1 % об. = 1,000 ч./млн

Температура у приміщенні від 
+20 °C до +22 °C

Показники потоків 
повітря (протяги), ≤ 0,20/с

Споживання свіжого повітря  
20–30 м3/год на одну особу

Різниця температур поверхонь  
підлоги і стелі ≤ 4°C

ЛОС  
(всього летких органічних сполук)
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INTERIOR VALUES
PRODUCTS & SYSTEMS

ЗДОРОВА ОСЕЛЯ С. 18

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ С. 36

ШПАКЛІВКИ ТА ІНТЕР‘ЄРНІ ФАРБИ С. 30

Для чистого повітря
Ідеальний 
      мікроклімат

 та здорової оселі
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KLIMA 

IONIT 

Продукти, що входять до Baumit IonitSystem, врегульовують рі-
вень вологості повітря і підвищують кількість здорових іонів у 
повітрі. Як результат, мікроклімат у приміщенні стає сприятли-
вим для самопочуття, а якість повітря — набагато кращою. 

Висока якість для гарного самопочуття.
Створення здорової оселі починається  
з правильного вибору будівельних матеріалів. 
Найголовніше — сприятливий мікроклімат  
у приміщенні. Оптимальна стабільна вологість 
повітря і температура — ці два фактори 
відіграють одну з вирішальних ролей у тому, 
щоб ви чудово почувалися. Дотримання саме 
цих параметрів забезпечує використання 
продуктів TM Baumit. 

Продукти Baumit Klima забезпечують збалансованість воло-
гості повітря всередині приміщення. Поверхні, створені з їх 
використанням, швидко поглинають надмірну вологу, утриму-
ють її та, за необхідності, швидко вивільняють назад у повітря. 
Продукти систем Baumit Klima забезпечують індивідуальність 
ефектів та створення оптимального мікроклімату в приміщенні, 
яку б поверхню не потрібно було створити — гладеньку, рівну чи 
зі складною структурою. Для дійсно здорової оселі.

 Мікроклімат здорової оселі 
 Відмінне самопочуття у приміщенні 
 Довговічність і краса
 Міцність і безпека 
 Швидкість і точність нанесення 
 Готові до використання продукти 
 Індивідуальність і творчий підхід
 Сучасність і оригінальність 
 Висока якість для вашого гарного самопочуття

Здоровий мікроклімат     
                      вдома

Здорова оселя з TM Baumit

ЗД
ОР

ОВ
А 

ОС
ЕЛ

Я



20 21Baumit. Ідеї з майбутнім.

Наступний рівень створення 
Здорової оселі

Baumit Ionit

   Для більш здорового 
мікроклімату в приміщенні
   Для збагачення повітря 
здоровими іонами
   Для зменшення кількості пилку 
та дрібного пилу в приміщенні

Baumit Ionit — єдина спеціалізована 
система для улаштування стінових 
покриттів, яка активно врегульовує  
рівень вологості повітря у приміщенні  
та підвищує концентрацію здорових іонів 
у повітрі. 

Приблизно 90% відсотків свого часу ми 
проводимо у приміщеннях. 11 500 літрів 
— саме такий неймовірно великий об’єм 
повітря щодня вдихає кожен з нас. Якість 
повітря, особливо у закритих приміщеннях, 
суттєво впливає на наше здоров’я  
і самопочуття. Вона залежить не лише  
від різноманітних факторів (температури, 
вологості, запахів, пилу і пилку), але й  
від кількості іонів у повітрі. 

Іони — природні компоненти повітря
У повітрі завжди присутня певна 
концентрація іонів. У деяких місцях 
(наприклад, біля водоспадів) вона дуже 
висока. Тому повітря біля них відчувається 
особливо свіжим і чистим.

У містах через забрудненість повітря 
концентрація іонів у ньому суттєво нижча. 
Рівень концентрації іонів є дуже хорошим 
показником якості повітря. Чим більша 
кількість іонів у повітрі, тим «чистішим  
і свіжішим» є повітря. 

У відомому товаристві Фраунгофера був 
протестований вплив продуктів Baumit Ionit 
на концентрацію іонів у повітрі  
в контрольних приміщеннях. Результати 
продемонстрували, що в однакових умовах 
продукти системи Baumit Ionit майже 
подвоюють кількість іонів у повітрі й таким 
чином покращують якість повітря. 

Принцип дії продуктів Baumit Ionit: 
збалансований рівень вологості  
та більше іонів у повітрі
До системи Baumit Ionit входить два 
компоненти: суха шпаклівка Baumit 
IonitFino або готова до використання 
пастоподібна шпаклівка Baumit IonitFinish, 
які регулюють рівень вологості повітря, 
а також інтер’єрна фарба для стін і стель 
Baumit IonitColor, яка є своєрідним 
генератором здорових іонів.

Спочатку на такі основи, як гіпсокартон, 
штукатурка або бетон, наноситься одна  
зі шпаклівок Baumit Ionit, а потім — фарба 
Baumit IonitColor. Шпаклівки IonitFino 
та Baumit IonitFinish на натуральній 
основі сприяють регулюванню вологості 
повітря, підтримуючи її на комфортному 

для самопочуття рівні. Таким чином, вони 
створюють ідеальні умови для того, щоб 
мінеральна фарба IonitColor була здатна 
виробляти здорові іони. 

▾

Шпаклівки Baumit IonitFino або IonitFinish 
врегульовують рівень вологості повітря  
у приміщенні. Вони поглинають надлишкову 
вологу, коли рівень вологості високий,  
і вивільняють її у повітря, якщо воно стає 
пересушеним.

Принцип дії шпаклівок  
Baumit IonitFinish або IonitFino
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Принцип дії фарби  
Baumit IonitColor
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Фарба Baumit IonitColor вивільніє природні 
іони у повітря. Оптимальним чином це 
відбувається у випадку, якщо рівень 
вологості повітря становить від 40% до 60%.
 

КОРИСНО ЗНАТИ

Фарба Baumit IonitColor 
доступна у 66 кольорах 
для створення 
інтер’єру в м’яких  
та заспокійливих 
тонах!

▸
▸▸
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Покращення самопочуття з продуктами 
Baumit Ionit
Майже кожна третя дитина чи доросла 
людина страждають від алергічних реакцій, 
таких як подразнення слизових оболонок 
носа, чхання, свербіж, задишка чи кашель, 
які може спричиняти пилок. 

Учасники дослідження, проведеного 
товариством Фраунгофера, піддавалися 
впливу високої концентрації пилку 
берези у двох контрольних приміщеннях. 
Вимірювання довели, що концентрація 
пилку знижувалася швидше у приміщенні, 
поверхні якого були пофарбовані Baumit 
IonitColor. Через 30 хвилин більше ніж 98% 
пилку осіло на підлозі. 
У приміщенні, поверхні якого були 
пофарбовані звичайною фарбою, половину 
від загальної кількості пилку все ще можна 
було виявити у повітрі. Отже, завдяки 
Baumit Ionit можна очистити повітря і 
покращити самопочуття людини у закритих 
приміщеннях. 
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Baumit Ionit

Активне покращення якості повітря
Продукти Baumit Ionit — це красиве та функціональне 
покриття для найрізноманітніших сфер застосування. 
Вони не містять шкідливих речовин і суттєво покращують 
самопочуття, а отже, і стан здоров’я. 

Для швидкого нанесення 
Готова до використання пастоподібна 
шпаклівка для внутрішніх робіт, яка активно 
регулює рівень вологості повітря. Підходить 
для заповнення швів та нанесення  
на поверхні (рівень якості від Q1 до Q4). 
Для нанесення методом безповітряного 
розпилення та ручним способом. 
Рекомендується для ремонтних робіт 
та робіт у нових будівлях. Найкраще 
використовувати разом із Baumit IonitColor.

Для нанесення ручним способом 
Суха шпаклівка для внутрішніх робіт, 
яка активно регулює рівень вологості 
повітря. Підходить для заповнення швів та 
нанесення на поверхні (рівень якості від Q1 
до Q4). Для нанесення ручним способом. 
Рекомендується для таких основ: гіпсокартон, 
штукатурка, бетон. Рекомендується для 
ремонтних робіт та робіт у нових будівлях. 
Найкраще використовувати разом  
з Baumit IonitColor.

Кольоровий штрих 
Високоякісна мінеральна інтер’єрна фарба 
для стін і стель. Доступна у 66 відтінках Ionit. 
Для нанесення за допомогою валика, кисті 
або методом безповітряного розпилення. 
Висока паропроникність, дуже хороша 
укривистість, E.L.F., без консервуючих 
добавок. Фарба Baumit Ionit активно 
покращує якість повітря у приміщенні 
шляхом утворення більшої кількості  
здорових іонів.  

 Більше здорових іонів у повітрі
 Кращий відпочинок  

      та відновлення сил
 Менше пилу та пилку

 Покращення мікроклімату  
      в приміщенні

 Найкраще застосування  
      у поєднанні з Baumit IonitColor

 Ідеальна якість покриття поверхні

 Покращення мікроклімату 
      в приміщенні

 Найкраще застосування  
      у поєднанні з Baumit IonitColor

 Ідеальна якість покриття поверхні

IonitFinish
ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛІВКА

IonitFinoIonitColor
МІНЕРАЛЬНА ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА СУХА ШПАКЛІВКА

BAUMIT IONIT COLOR —  
66 РОЗСЛАБЛЮЮЧИХ ВІДТІНКІВ КОЛЬОРІВ

0189 Elisa

0187 Grace 0407 Marie

0416 Olivia 0566 Selina 0596 Victoria0286 Alice0186 Kim

0869 Carlos

0786 Flynn

0937 Lio

0976 Milan 1036 Odin

1069 Tom

0708 Adam 0788 Keno

0358 Emma

0287 Ina

0356 Lea

0567 Nadine0417 Ria

0409 Sophie 0569 Vivien0289 Amy

0777 Darius 0787 Hugo

0706 Killian

1037 Marco0977 Navid

0939 Oskar

1067 Toni0867 Andre

0188 Fiona 0288 Ivy

0359 Lucy

0408 Naomi

0406 Romy

0568 Tessa 0598 Xenia0058 Denise

0778 Elliah

0866 Jasper

0779 Klaas

0938 Norman 1068 Nico1038 Rafael0978 Vincent

0709 Aron

0056 Flora

0059 Diana

0057 Jana 0357 Mia

0418 Nina

0419 Sarah 0599 Tina

0597 Yuna

0776 Ennio

0707 Benno

0868 Levin

0979 Noah 1039 Sam

1066 Vito

0789 Juri

0936 Maxim

0018 Bianca0010 Whitney*

* 0010 Whitney доступний лише за попереднім замовленням. Будь ласка, зв’яжіться з представником локального представництва компанії Baumit.
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Швидкість
Baumit KlimaFinish — пастоподібна шпаклівка 
природного білого кольору на вапняній основі. 
Для створення високоякісного гладенького 
покриття всередині приміщення на оштукатуре-
них вапняними та/або цементними штукатур-
ками поверхнях, основах з бетону, ніздрюватого 
бетону та гіпсокартону. Ідеальна для нанесення 
ручним та механізованим способами.

Тонкошаровість
Baumit KlimaFino — порошкоподібна шпаклівка 
природного білого кольору на вапняній основі. 
Для створення високоякісного гладенького 
покриття всередині приміщення на оштукатуре-
них вапняними та/або цементними штукатур-
ками поверхнях, основах з бетону, ніздрюватого 
бетону та гіпсокартону. Ідеальна для нанесення 
ручним та механізованим способами. 

KlimaFinish
ВАПНЯНА ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛІВКА

KlimaFino
ВАПНЯНА ШПАКЛІВКА

  Покращення мікроклімату  
в приміщенні та надзвичайна 
паропроникність  

  Готовий до використання продукт, 
високоякісна гладенька поверхня 

  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

  Покращення мікроклімату  
в приміщенні та надзвичайна 
паропроникність

  Високоякісна гладенька поверхня 
  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви

Різнобарвність
Baumit KlimaColor — паропроникна одноком-
понентна силікатна фарба з високим ступенем 
укривистості. Також вона практично не має 
запаху, не містить розчинників та консервуючих 
речовин. Продукт готовий до використання, нано-
ситься за допомогою щітки, валика або способом 
безповітряного розпилення. Продукт доступний  
у відтінках кольорів колекції Baumit Life, номери 
продуктів якої закінчуються цифрами 7–9.

Краса
Baumit KlimaDekor — мінеральна паропроникна 
фактурна пастоподібна штукатурка на вапняній 
основі природного білого кольору. Не містить роз-
чинників і консервуючих речовин. Продукт готовий 
до використання і доступний в усіх кольорах колек-
ції Baumit Life, номери продуктів якої закінчуються  
цифрами  8–9. 
Товщина шару: 1 мм

KlimaColor
СИЛІКАТНА ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА

KlimaDekor
ДРІБНОЗЕРНИСТА ПАСТОПОДІБНА 
ШТУКАТУРКА НА ВАПНЯНІЙ ОСНОВІ

  Надзвичайна паропроникність, 
регулювання рівня вологості

  Не містить розчинників
  Висока укривистість 

  Покращення мікроклімату  
в приміщенні та надзвичайна 
паропроникність  

  Фактурність поверхні, можливість 
покриття фарбою 

  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

Безпечність і надійність
Продукти Baumit Klima

Приблизно 90% нашого 
життя ми проводимо 
у приміщеннях. Тому 
найвищим пріоритетом 
для нас є створення 
«просторів», у яких  
було б комфортно 
перебувати і гарно 
почуватися.  

Продукти для здорової оселі 
ТМ Baumit допомагають 
забезпечити збалансо- 
ваність вологості повітря 
всередині приміщення.
Поверхні, створені з їх
використанням, швидко 
поглинають надмірну 
вологу, утримують її та, 
за необхідності, швидко 
вивільняють назад у повітря.
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KlimaMPIKlimaWhite

Універсальність
Високопаропроникна полегшена вапняна шту-
катурка на основі сірого цементу забезпечує 
активне регулювання вологості повітря у примі-
щенні (навіть у вологому). Природна мікропо-
риста структура забезпечує швидке поглинання 
та випаровування вологи для створення чудового 
мікроклімату в приміщенні. Baumit KlimaMPI іде-
ально підходить для нанесення механізованим 
способом. 

Розмір зерна: 1 мм

Білий колір
Baumit KlimaWhite — високопаропроникна полег-
шена вапняна штукатурка природного білого 
кольору, яка забезпечує активне регулювання 
вологості повітря у приміщенні (навіть у воло-
гому). Природна мікропориста структура забез-
печує швидке поглинання та випаровування 
вологи для створення чудового мікроклімату в 
приміщенні. Baumit KlimaWhite ідеально підхо-
дить для нанесення механізованим способом. 

Розмір зерна: 1 мм 

ПОЛЕГШЕНА ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА  ПОЛЕГШЕНА ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА  
БІЛОГО КОЛЬОРУ

  Регулювання мікроклімату  
в приміщенні

  Паропроникність
  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

  Паропроникність, регулювання 
мікроклімату в приміщенні

  Природний білий колір
  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

KlimaPerlaKlimaUni

Гладкість поверхні
Baumit KlimaPerla — мінеральна дрібнозерниста 
вапняна штукатурка для внутрішнього засто-
сування. Ідеальна для використання в якості 
фінішного покриття на оштукатурених вапняними  
та/або цементними штукатурками основах, 
а також в якості тонкошарового штукатурного 
покриття на основах з бетону, ніздрюватого 
бетону та гіпсокартону. Характеризується висо-
кою паропроникністю та особливими властивос-
тями для покращення мікроклімату в приміщенні. 
Baumit KlimaPerla підходить для нанесення руч-
ним та механізованим способами. 

Розмір зерна: 1 мм 

Нанесення ручним способом
Паропроникна полегшена вапняна штукатурка 
природного білого кольору забезпечує активне 
регулювання вологості повітря у приміщенні 
(навіть у вологому). Природна мікропориста 
структура забезпечує швидке поглинання та 
випаровування вологи для створення чудового 
мікроклімату в приміщенні. Baumit KlimaUNI  
ідеально підходить для нанесення ручним спосо-
бом. 

Розмір зерна: 1 мм 

ДРІБНОЗЕРНИСТА ВАПНЯНА ШТУКАТУРКАВАПНЯНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ 
РУЧНИМ СПОСОБОМ

  Висока паропроникність
  Універсальність
  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

  Паропроникність, регулювання 
мікроклімату в приміщенні

  Природний білий колір, нанесення 
ручним способом

  Без шкідливих домішок, запобігання 
утворенню плісняви 

Штукатурки
Продукти Baumit Klima
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Найкращого результату можна досягти 
тоді, коли використовуєш продукти Baumit 
Klima у системі. Разом вони є рішеннями, 
які відповідають найрізноманітнішим 
побажанням. А завдяки властивостям, які 
забезпечують регулювання мікроклімату в 
приміщенні, продукти лінійки Baumit Klima 
стануть найкращим вибором незалежно від 
того, чи гладенькі стіни у приміщенні, чи 
вони мають ледь помітну чи дуже виражену 
текстуру.

Гладенька поверхня
Використання продуктів цієї системи доз-
волить надати стінам у вашому примі-
щенні надзвичайної гладкості та винятково 
сучасного вигляду. Baumit KlimaWhite 
використовується в якості штукатурного 
шару під декоративне оздоблення. Завдяки 
оптимальній буферизації вологи ця висо-
копаропроникна полегшена штукатурна 
суміш природного білого кольору забез-
печує чудовий мікроклімат у приміщенні. 
Використання шпаклівки Baumit KlimaFino  
з розміром зерна 0,1 мм або  
готової до використання шпаклівки  
Baumit  KlimaFinish в якості наступного 
кроку, дозволить створити поверхню, яка 
візуально виглядатиме рівною, як скло. 
Індивідуальності вигляду поверхні допоможе 

Паропроникність і краса
СИСТЕМИ

надати фарба Baumit KlimaColor, нанесена 
у два шари. Ця високоякісна натуральна 
мінеральна фарба на силікатній основі має 
вражаючі властивості нанесення та високий 
рівень укривистості. 

Дрібнозерниста структура
Якщо ви хочете надати поверхням внутрішніх 
стін легкої текстурності, оберіть штукатурку на 
основі білого цементу Baumit KlimaWhite. Зав-
дяки розміру зерна 1,0 мм ви можете вико-
ристовувати її для створення ледь помітних тек-
стур з унікальним «малюнком». Але на цьому 
творчий політ не обмежується! Після нане-
сення штукатурного шару Baumit KlimaWhite 
його можна пофарбувати без додаткової 
обробки фарбою Baumit KlimaColor (доступна 
у кольорах колекції Baumit Life, номери яких 
закінчуються цифрами 7,  8 або 9).

Структурна поверхня
Дуже виражена текстура та висока 
ефективність. З продуктом Baumit 
KlimaDekor можна створити вражаюче 
красиві поверхні. Ця готова до викори-
стання декоративна тонкошарова шту-
катурка легко і швидко наноситься і не 
містить шкідливих речовин і розчинників. 
Також в якості штукатурного шару під  декора-
тивне оздоблення можна використовувати 
Baumit KlimaWhite. Для створення ідеальної 
основи штукатурний шар можна заґрунтувати 
Baumit PremiumPrimer. Її високоякісна фор-
мула забезпечує високий рівень укривисто-
сті та оптимальну адгезію, а також красивий 
вигляд декоративної поверхні, створеної  
з використанням Baumit KlimaDekor. 

  Сучасність та індивідуальність 
  Швидкість нанесення
  Вражаючі поверхні 

  Гладкість поверхні, 
сучасний продукт

  Натуральність, 
мінеральна основа

  Буферизація вологи

  Класична дрібнозерниста 
структура

  Швидкість та легкість 
нанесення

  Буферизація вологи

  Вражаюче красиві 
поверхні

  Натуральність,  
мінеральна основа

  Буферизація вологи

2x KlimaColor 2x KlimaColor KlimaDekor ДЕКОРАТИВНЕ 
ПОКРИТТЯ

KlimaPrimer --- KlimaPrimer ҐРУНТОВКА

KlimaFino/KlimaFinish --- --- ШПАКЛІВКА

KlimaWhite KlimaWhite KlimaWhite СТАРТОВЕ ПОКРИТТЯ

СТРУКТУРНА ПОВЕРХНЯГЛАДЕНЬКА ПОВЕРХНЯ ДРІБНОЗЕРНИСТА 
ПОВЕРХНЯ
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У закритих приміщеннях ми проводимо 90% свого життя. Тому стан повітря в них  
є важливим фактором для комфортного, здорового і якісного життя. Температура повітря  
і стін, циркуляція повітря і його вологість — все це значним чином впливає на мікроклімат  
у приміщенні. Саме тому шпаклівні суміші та інтер’єрні фарби ТМ Baumit забезпечують 
ідеальний баланс між красою, захистом та кращим самопочуттям. 

 Суттєвий захист стін у приміщенні

 Красива палітра кольорів

 Зносостійкість і краса

 Міцність і безпека

 Передові технології

 Нешкідливість і довговічність

 Індивідуальність і креативність

 Правильне рішення для будь-якого типу основи

 Доведено тривалий строк служби протягом десятиліть

BAUMIT DIVINA — ПАРОПРОНИКНІ ФАРБИ БЕЗ ЗАПАХУ

Продукти Baumit Divina вироблені з натуральних інгредієнтів 
для високої якості життя у вашій оселі. Ці фарби з низьким 
рівнем викидів і без розчинників ідеальні для застосування у 
вітальнях, шкільних приміщеннях, лікарнях тощо.
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Фінішні покриття ТМ Baumit

Покращений мікроклімат 
               у приміщенні
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Вражаючі поверхні
До лінійки продуктів Baumit Divina входять 
Divina Classic, Divina Latex та Baumit Grund. 
До їхнього складу входить в основному 
сировина натурального походження, тому  
ці продукти здатні покращити якість життя  
у кожній оселі.
 
А ще — допомогти вам створити 
надзвичайний та індивідуальний інтер’єр!

Високоякісні продукти для здорової оселі
Baumit Divina — справжній відпочинок  
для тіла і душі. 
Кожна людина хоче почуватися комфортно, 
особливо вдома. Усім хочеться, щоб оселя 
була особистою фортецею, де можна 
розслабитися і поновити сили. Вдома усе 
має сприяти відпочинку і жодним чином не 
шкодити здоров’ю. Шкідливим речовинам  
у здоровій оселі не місце! 

До складу інтер’єрних фарб лінійки Baumit 
Divina входить в основному сировина 
натурального походження. Саме тому вони 
здатні покращити якість життя у кожній оселі. 
Ці паропроникні продукти з низьким рівнем 

нижче рівня у 30 г на літр, що допускається 
нормами ЄС. 
Отже, інтер’єрні фарби Baumit Divina не лише 
надзвичайно екологічні. Рівень забруднення 
ЛОС у їхньому складі в сотні разів нижчий 
від рівня, затвердженого законом! Навіть 
фарби, що відповідають нормативам, можуть 
виділяти до 1,8 кг забруднюючих речовин  
у повітря в приміщенні площею 100 м2.  
А інтер’єрні фарби Baumit Divina виділяють 
максимум 18 г!

Забруднювачі повітря в оселі: ЛОС
ЛОС — леткі органічні сполуки, які можуть 
утворюватися в процесі  природного 
розкладання або виділятися зі складників 
розчинників, фарб, лаків, клейових або 
вирівнювальних сумішей. Серед можливих 
наслідків для здоров’я: запалення верхніх 
дихальних шляхів, порушення функцій 
нервової системи, поява у приміщенні 
неприємних запахів і виникнення проблем 
зі здоров’ям (відомо як «Синдром хворої 
будівлі»).

  Паропроникність
  Натуральні компоненти,       

     слабкий запах
  Здоровий мікроклімат  

     у приміщенні 

викидів не містять розчинників, а під час 
висихання не виділяють жодних запахів.
 
Екологічні фарби для покращення 
самопочуття
Як тільки фарба висохне, приміщенням 
можна знову сміливо користуватися. 
Продукти Baumit Divina ідеально підходять 
для фарбування віталень, спалень, 
приміщень у дитячих садочках і школах, 
офісах і лікарнях. Рівень забруднення 
ЛОС становить 0,3 г на літр, що на 99% 

ПРИВАБЛИВІ ВАРІАНТИ

2
Divina Latex
Високоякісна зносостійка напівглянцева латексна 
фарба з високою стійкістю до стирання та високою 
укривною здатністю. Для нанесення за допомогою 
валика, кисті або методом безповітряного розпилення. 
Висихає без виділення неприємних запахів, протестована 
на нетоксичність E.L.F. Ступінь глянцю: напівглянцева. Клас 
вологого стирання: 1. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
позначених цифрами білого, синього та червоного кольорів.

1
Divina Classic
Універсальна інтер є́рна фарба з високою укривною 
здатністю для застосування на нових та відремонтованих 
поверхнях. Для нанесення за допомогою валика, 
кисті або методом безповітряного розпилення. 
Паропроникна, не містить розчинників, висихає  
без виділеннянеприємних запахів, протестована  
на нетоксичність E.L.F. Ступінь глянцю: матова. Клас 
вологого стирання: 3. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, 
які закінчуються цифрами 7, 8 або 9.

3
Grund
Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена  
для підготовки мінеральних поглинаючих основ  
під подальше нанесення цементних, вапняних, гіпсових 
стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових 
стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних і гідроізоляційних 
сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та підготовки 
основ під фарбування.  

Натуральність компонентів, 
індивідуальність інтер’єрів

Baumit Divina
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Приємний мікроклімат у приміщенні
Існує альтернатива щільним шарам штукату-
рок, що здатні впливати на мікроклімат у при-
міщенні — мінеральні шпаклювальні суміші. 
Ці продукти вирізняються вражаюче висо-
кою якістю утворюваної поверхні та винятко-
вою легкістю і простотою застосування.

Гладкість поверхні, швидкість нанесення  
і невисока вартість
Для скорочення термінів виконання будівель-
них робіт вам необхідні продукти, які забезпе-
чують високу швидкість висихання поверхні. 
Саме з цією метою було розроблено шпаклю-
вальні суміші TM Baumit. Порівняно із тра-
диційними продуктами на основі органічних 
складників, вартість нових шпаклівок від ком-
панії Baumit суттєво нижча, що сприяє змен-
шенню витрат на будівництво. Шпаклювальні 
суміші TM Baumit можна застосовувати не 
лише на бетонних поверхнях або поверхнях, 
улаштованих мінеральними штукатурними 

ються великим попитом. Екологічно чисті 
шпаклівки TM Baumit виробляють з високо-
якісної сировини. Крім того, в них не дода-
ють добавки без особливої на те потреби. 
Шпаклівки від компанії Baumit сприяють 
регулюванню мікроклімату у приміщенні 
шляхом буферизації вологи, а також під-
вищують акумулятивний ефект, що також 
є суттєвою перевагою, оскільки сприяє 
стабілізації температури внутрішніх повер-
хонь зовнішніх стін. 

  На мінеральній основі,  
з натуральних складників, 
екологічно чисті

  Забезпечення приємного 
мікроклімату у приміщенні

  Гладкість поверхні, швидке 
нанесення, висока якість 

сумішами. У поєднанні з ґрунтувальною сумі-
шшю TM Baumit їх також можна застосовувати 
на гіпсокартонних поверхнях, старих покрит-
тях з полімерними штукатурками та дисперсій-
них покриттях. 
Вони характеризуються дуже низьким рів-
нем усадки, не утворюють тріщин під час 
висихання навіть у разі нанесення товстим 
шаром. А завдяки винятково гладкій поверхні 
будь-яка кімната матиме сучасний вигляд. І не 
обмежуйте себе у виборі кольору! Шпаклівки  
TM Baumit можна з легкістю пофарбувати у 
будь-який колір з лінійки фарб для внутрішніх 
робіт Baumit Divina.

На мінеральній основі, екологічно чисті, 
ретельно протестовані
Матеріали на мінеральній основі користу-

Приміщення  
та самопочуття людини

Baumit Finish
Baumit FinishSuperior
Готова до використання пастоподібна шпа-
клівка з відмінними шліфувальними власти-
востями для утворення надзвичайно гладких
поверхонь. Призначена для нанесення 
ручним та механізованим способами все-
редині будівель. Рекомендована товщина 
шару 0−3 мм. 
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Висока якість для вашого гарного самопочуття. Компанія Baumit розробила спеціальні 
системи штукатурних сумішей для внутрішніх робіт з великим спектром можливостей  
їх використання. Завдяки цим продуктам, які формують ідеальну основу для нанесення 
декоративних покриттів, можна створити житловий простір, у якому дійсно приємно перебувати. 

 Здоровий мікроклімат в оселі
 Фактор відмінного самопочуття
 Довговічність і краса
 Надійність та безпечність
 Швидкість виконання робіт і впевненість у результаті
 Продукти, готові до використання
 Індивідуальність та креативність дизайну
 Сучасний підхід до оздоблення
 Висока якість продуктів для гарного самопочуття

BAUMIT MPI — ВИПРОБУВАНО НА ПРАКТИЦІ 

Цементно-вапняні штукатурні суміші TM Baumit є відмінними
продуктами, які відповідають будь-яким потребам. Наносити 
ці продукти можна механізованим способом. Крім того, 
дані суміші характеризуються стійкістю до впливу вологи, а 
швидкотверднучі продукти здатні суттєво скоротити час на 
виконання робіт.

BAUMIT MANU, MVR UNI — ВПЕВНЕНІСТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ

Baumit Manu та MVR Uni — яскраві приклади збереження 
автентичності ручної роботи у сучасному дизайні. Відмінні 
для формування нижнього штукатурного шару. А у випадку 
використання у складі системи разом із Baumit Fino та 
інтер’єрними фарбами TM Baumit допомагають створити 
привабливий зовнішній вигляд стін та сприяють суттєвому 
покращенню самопочуття під час перебування у приміщенні. 

    Забезпечення 
комфортного мікроклімату    
           у приміщенні

Штукатурні суміші ТМ Baumit 
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Штукатурні суміші для внутрішніх робіт
Компанія Baumit розробила спеціальні 
системи штукатурок для внутрішніх робіт, які 
підходять для виконання найрізноманітніших 
завдань — від улаштування вітальні до форму-
вання основи під облицювання. Штукатурні 
суміші TM Baumit утворюють ідеальну систему 
з усіма стандартними матеріалами для улашту-
вання стінних поверхонь. Вони допомагають 
створити комфортне середовище для життя і 
слугують відмінною основою для подальшого 
оздоблення декоративними матеріалами. 
Вибір системи залежить від того, на яку основу 
ви будете наносити покриття. У випадку 
улаштування основ із легкого чи ніздрюватого 
бетону штукатурну суміш можна наносити 

безпосередньо на поверхню методом «мокре 
по мокрому» без потреби у будь-якій попе-
редній обробці. 

1. Baumit MPI 25 L — полегшена  
трендова штукатурка
Штукатурну суміш Baumit MPI 25 L можна 
використовувати практично на усіх міне-
ральних основах. Її оптимізована елас-
тичність забезпечує високу амортизацію 
напружень стін. Рекомендується для викори-
стання у якості додаткового терморегуляцій-
ного матеріалу.

2. Baumit MPI 25 — універсальна 
штукатурка для улаштування 
фінішних покриттів
Для оштукатурення будь-яких приміщень 
— як вітальні, так і ванної кімнати. Випро-
бувану і протестовану багаторічним прак-
тичним досвідом штукатурку Baumit MPI 25 
можна наносити механізованим способом. 
Цей продукт підходить для застосування у 
приміщеннях, які піддаються дуже високим 
навантаженням, оскільки завдяки вмісту 
вапна і цементу характеризується винятко-
вою стійкістю до впливу вологи і середнім 
рівнем здатності регулювати вологість пові-
тря у приміщенні.
Отже, Baumit MPI 25 можна використову-
вати практично будь-де — у вітальні, ванній 
кімнаті й навіть у підвальних приміщеннях.  
І бути впевненим у результаті.

  Широка лінійка продуктів
  Стійкість до впливу вологи
  Виняткова швидкість 

виконання робіт 

Широка лінійка продуктів  
та швидкість виконання робіт

Baumit MPI

  Полегшена — з додаванням перліту

  Стійкість до впливу вологи

  Дрібнозерниста структура — підходить      
для фарбування

  Простота застосування

  Висока паропроникність

  Дрібнозерниста структура — підходить          
для фарбування

Baumit Color Baumit Color ДЕКОРАТИВНЕ 
ПОКРИТТЯ

MPI 25 L MPI 25 ШТУКАТУРНА 
СУМІШ

Легкий та ніздрюватий бетон: попередня підготовка основи не потрібна
Бетон: необхідно попередньо обробити основу Baumit Spritz або Baumit SuperPrimer

ПІДГОТОВКА 
ОСНОВИ

1. Baumit MPI 25 L 2. Baumit MPI 25
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у важкодоступних місцях та вико-
ристовувати його для швидкого 
і простого ремонту поверхонь. 
Фантазуйте! Після затирання 
поверхні, оштукатуреної Baumit 
MVR Uni, ви можете покрити її 
фарбою з лінійок Baumit Ionit 
або Baumit Klima і надати при-
міщенню унікального вигляду. 
Швидко і без зайвих рухів! 

  Одно- або двошарове нанесення
  Гладенька або шорстка структура
  Для внутрішніх та зовнішніх робіт 

Baumit Manu та MVR Uni — яскраві при-
клади збереження автентичності ручної 
роботи у сучасному дизайні. Ці цементно- 
вапняні штукатурки допомагають ство-
рити привабливий зовнішній вигляд стін 
та сприяють суттєвому покращенню 
самопочуття під час перебування у при-
міщенні. Незалежно від того, чи вико-
ристовують їх у складі системи, чи як 
окремий продукт. 

1. Baumit Manu
Baumit Manu — класичне базове штука-
турне покриття. Розмір зерна наповню-
вача, висока паропроникність і водовід-
штовхувальні властивості забезпечують 
формування відмінного базового штука-
турного шару.

2. Baumit MVR Uni — 
універсальність та краса
Полегшена цементно-вапняна штука-
турка MVR Uni ідеально підходить для 
оштукатурення будь-яких приміщень,  
у тому числі кухонь та ванних кімнат 
непромислового призначення завдяки 
своїм винятковим паропроникним 
характеристикам. Оскільки продукт при-
значений для нанесення ручним спосо-
бом, ви можете працювати з ним навіть 

Класика і краса
Baumit Manu та MVR Uni

  Цементно-вапняна штукатурна суміш

  Ручне нанесення традиційним способом

  Для зовнішніх і внутрішніх робіт

  Полегшена цементно-вапняна штукатурна 
суміш білого кольору

  Дрібнозерниста однорідна структура

  Для зовнішніх і внутрішніх робіт

KlimaColor  / IonitColor KlimaColor / IonitColor ДЕКОРАТИВНЕ 
ПОКРИТТЯ

Manu MVR Uni ШТУКАТУРНА 
СУМІШ

1. Baumit Manu 2. Baumit MVR Uni
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■ Стабільний рівень вологості
■ Чисте повітря
■ Затишок

Baumit. Ваш дім. Ваші стіни. Ваше здоровʼя.

Ionit  |  Klima  |  Шпаклівки та інтер’єрні фарби |  Штукатурні суміші

Для чистого повітря  
та здорової оселі

Ідеальний
 мікроклімат

Baumit. Ваш дім. Ваші стіни. Ваше здоровʼя.

Baumit
Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua
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