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Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

Baumit IonitFinish

Pastovitá stěrka připravená pro okamžité použití v interiéru aktivně regulující relativní vlhkost. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování (třídy 
kvality Q1 - Q4) sádrokartonových desek. Dále pro celoplošné stěrkování omítek a betonu. Doporučená pro novostavby i rekonstrukce. Ručně 
i strojově zpracovatelná. Podporující funkci IonitColor.

■  Zlepšuje vnitřní klima
■  Ideální řešení s IonitColor
■  Dokonalé povrchy vysoké kvality

   
IonitFinish 20 kg   900,00 Kč/bal. 1 089,00 Kč/bal.
Spotřeba:  cca 1,6 kg/m2/mm 45,00 Kč/kg 54,50 Kč/kg
Vydatnost:  cca 12,5 m²/kbelík při tloušťce 1 mm
Balení: kbelík 20 kg, 32 kbelíků/pal. = 640 kg  
Kód položky:  206428Z-20

IONIT FINISH

Baumit IonitColor 

Vysoce kvalitní minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoce 
paropropustná, se zvýšenou kryvostí, bez konzervačních látek, certifikovaná dle ekologického certifikátu E. L. F. Aplikovatelná ručně i strojně. 
Výrobek je standardně dodáván v bílém odstínu 0018 Bianca, je probarvitelný ve vybraných odstínech vzorníku IonitColor.

■  Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
■  Lepší regenerace 
■ Snižuje množství prachových a pylových částic

Spotřeba:  cca 0,25 l/m2 při 2 nátěrech

IONIT COLOR

   
IonitColor 14l   2 240,00 Kč/bal. 2 710,40 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 4 m2/litr, 56 m2/kbelík 160,00 Kč/l 193,60 Kč/l
Balení:  kbelík: 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l  
Kód položky:  101411V-14L

   
IonitColor 5l   925,00 Kč/bal. 1 120,00 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 4 m2/litr, 20m2/kbelík 185,00 Kč/l 223,90 Kč/l
Balení:  kbelík: 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l  
Kód položky:  101411V-05L

cena bez DPH orientační cena s DPH

cena bez DPH orientační cena s DPH

IONIT

NOVINKA

Certifikát pro nízkoemisní výrobky bez konzervačních látek, rozpouštědel, plastifikátorů a změkčovadel. Takto označené výrobky jsou ekologické a vhodné 
pro zdravé bydlení.

NOVÉ 
BALENÍ
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Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.
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IonitFino 15 kg   795,00 Kč/bal. 962,00 Kč/bal.
Spotřeba:  cca 0,85 kg/m2/mm 53 000,00 Kč/t 64 130,00 Kč/t
Vydatnost:  cca 17,6 m²/pytel při tloušťce 1 mm
Balení: pytel 15 kg, 54 pytlů/pal. = 810 kg   
Kód položky:  206427Z-15

Baumit IonitFino | dříve IonitSpachtel
Minerální stěrka pro interiér aktivně regulující relativní vlhkost v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonových desek 
(třídy kvality Q1 - Q4), dále na omítky a beton. Doporučená pro novostavby i rekonstrukce. Pro ruční zpracování. Podporující funkci IonitColor.

■  Násobí funkci Baumit IonitColor
■  Vysoce paropropustná
■  Dokonale hladké povrchy

IONIT STĚRKA

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODSTÍNŮ PRO LEPŠÍ ODPOČINEK
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cena bez DPH orientační cena s DPH

NOVINKA
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Nový rozměr zdravého bydlení
Baumit Ionit

   Zdravější vnitřní klima
   Více zdraví prospěšných 
vzdušných iontů

   Nižší množství prachových a pylových 
částic

Baumit Ionit je jedinečný sytém, který 
aktivně reguluje relativní vlhkost a zvyšuje 
množství zdraví prospěšných vzdušných iontů 
v interiéru. 

V interiéru dnes trávíme 90 % svého času, 
vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, 
ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím 
vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je 
vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá. 
Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po 
bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné ionty 
současně snižují obsah jemného polétavého 
prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.

Vzdušné ionty – přirozená součást našeho 
vzduchu
Vzdušné ionty jsou přirozenou součástí 
vzduchu, který dýcháme. V určitých oblastech 
v přírodě (např. poblíž vodopádů) je koncent-
race vzdušných iontů velmi vysoká - vzduch je 
vnímán jako mimořádně svěží a čistý.  
V hustě osídlených oblastech je tato koncen-
trace kvůli znečištění vzduchu mnohem nižší. 
Množství koncetrace vzdušných iontů je dobrý 
indikátor kvality vzduchu. Čím vyšší množství 
vzdušných iontů, tím více je vzduch vnímán 
jako „čistý a svěží“.

Měření renomovaného Fraunhofer Institutu 
potvrdilo, že systém Baumit Ionit více jak zdvoj-
násobuje množství vzdušných iontů v interiéru 
a tím zvyšuje kvalitu vzduchu.

Ideální pro koncentraci, regeneraci 
a imunitní systém
Zvýšený počet vzdušných iontů ve vzduchu 
v místnosti výrazně zlepšuje koncentraci 
u všech aktivit, u nichž je zapotřebí velkého 
soustředění. Navíc podporuje regeneraci 
a odpočinek osob, které v daném prostoru 
žijí. Unikátní minerální funkční nátěr Baumit 
IonitColor je tedy vhodný k použití ve všech 
prostorech počínaje ložnicí a dětským poko-
jem až po obývací pokoj či pracovnu.

Přirozené zvýšení vzdušných iontů
Baumit IonitColor aktivně zvyšuje počet při-
rozených vzdušných iontů a má efekt čištění 
vzduchu snižováním jemného prachu a pylu 
ve vzduchu v místnosti.

Tento funkční nátěr na zdi je šetrný k život-
nímu prostředí, je téměř bez zápachu a emisí, 
neobsahuje žádná ředidla ani změkčovadla 
(E.L.F. certifi kát), ani konzervanty. Vzhledem 
k minerální konzistenci má Baumit IonitColor 
schopnost bránit vzniku plísní a je téměř bez 
zápachu. 
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Funkce 
Baumit IonitColor
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IonitColor vytváří vzdušné ionty. Tento 
proces funguje ideálně při relativní 
vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.

Vědecká studie 
Vliv IonitColor na prach a pyl
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běžná interiérová barva
IonitColor

Zdravé prostředí s Baumit Ionit
Téměř každý třetí člověk trpí alergiemi. Aler-
gická onemocnění jako například podráždění 
nosní sliznice, kýchání, svědění, zadýchávání 
se nebo kašel mohou být vyvolána pyly. Bau-
mit Ionit pomáhá vytvářet zdravé prostředí 
pro bydlení.

V nedávné studii, kterou prováděl renomo-
vaný Fraunhofer Institute, byla v testovacích 
místnostech vytvořena vysoká koncentrace 
pylu břízy. Měření ukázala, že koncentrace 
pylu v testovací místnosti pokryté vrstvou 
nátěru IonitColor se snížila výrazně rychleji 
ve srovnání s koncentrací v místnosti bez této 
vrstvy. Po 30 minutách bylo více než 98 % 
pylu navázáno a kleslo k zemi.
O proti tomu v místnosti s běžným interiéro-
vým nátěrem byla stále polovina pylových 
částic ve vzduchu.

Baumit Ionit čistí vzduch a zlepšuje pocit 
z pobytu v uzavřených místnostech!
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KLIMA
KLIMA OMÍTKY

Baumit KlimaWhite

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností 
pro interiér.

■ Přírodně bílá, vysoce paropropustná   ■ Účinná regulace vnitřní vlhkosti   ■ Chrání před vznikem plísní
   
KlimaWhite 40 kg   280,00 Kč/bal. 338,80 Kč/bal.
Zrnitost: 0,6 mm 7 000,00 Kč/t 8 470,00 Kč/t
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba:    cca 12 kg/m2/cm
Vydatnost: cca 3,3 m²/pytel při tloušťce omítky 1 cm 
Balení:  pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg
Kód položky: 206426Z-40

cena bez DPH orientační cena s DPH

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaMPI
Lehčená jádrová strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér. 

■ Účinná regulace vnitřní vlhkosti   ■ Vysoká paropropustnost   ■ Chrání před vznikem plísní

Zrnitost:  0,6 mm
Min. tloušťka:  10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba:  cca 12 kg/m2/cm

   
KlimaMPI silo   5 900,00 Kč/t 7 139,00 Kč/t
Vydatnost:  cca 83,3 m2/ t při tloušťce 1 cm
Kód položky: 206421V-VL

Mezinárodní sdružení Natureplus vyvinulo ekologickou značku stejného jména, aby umožnila spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou 
orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví.

Natureplus ekoznačka je jedinou evropskou environmentální značka pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních 
pilířích, které tvoří: ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

   
KlimaMPI 40 kg   228,00 Kč/bal. 275,90 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 3,3 m2/pytel při tloušťce 1 cm 5 700,00 Kč/t 6 897,00 Kč/t
Balení:  pytel 40 kg, 35 pytlů/ pal. = 1400 kg
Kód položky: 206421V-40

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.
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Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.
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Baumit KlimaUni

Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

■ Účinná regulace vnitřní vlhkosti   ■ Vysoká paropropustnost   ■ Chrání před vznikem plísní 

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 13,5 kg/m2/cm 

   
KlimaUni 25 kg   142,50 Kč/bal. 172,50 Kč/bal.
Vydatnost:  cca 1,9 m2/ pytel při tloušťce 1 cm 5 700,00 Kč/t 6 897,00 Kč/t
Balení:  pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg
Kód položky: 206422V-25

KLIMA OMÍTKY cena bez DPH orientační cena s DPH

Baumit KlimaPerla
Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva 
vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

■ Vysoce paropropustná   ■ Podporuje zdravé mikroklima   ■ Atraktivní štukové povrchy
   
KlimaPerla 25 kg   342,50 Kč/bal. 414,50 Kč/bal.
Zrnitost: 0,6 mm 13 700,00 Kč/t 16 577,00 Kč/t
Min. tloušťka: 3 mm
Spotřeba:    cca 4 kg/m2/3 mm
Vydatnost: cca 6,2 m2/pytel při tloušťce 3 mm 
Balení:  pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 206423Z-25

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaFino
Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale 
hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

■ Vysoce paropropustná   ■ Podporuje zdravé mikroklima   ■ Vysoký stupeň hladkosti a bělosti
   
KlimaFino 20 kg   280,00 Kč/bal. 338,80 Kč/bal.
Zrnitost: 0,1 mm 14 000,00 Kč/t 16 940,00 Kč/t
Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba:    cca 3,6 kg/m2/3 mm
Vydatnost: cca 5,5 m2/pytel při tloušťce 3 mm 
Balení:  pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg
Kód položky: 206424Z-20

Dodací termín dle dohody.

0602-078-0102

KLIMA BARVA

Baumit KlimaColor
Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou kryvostí. Po dohodě probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny 
s koncovými čísly 7 až 9).

■ Vysoce paropropustná   ■ Podporuje zdravé mikroklima   ■ Pro zdravý interiér bez plísní

Spotřeba:    cca 0,13 l/m2 při 1 nátěru
   
KlimaColor 14 l   1 008,00 Kč/bal. 1 219,70 Kč/bal.
Balení:  kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l 72,00 Kč/l 87,20 Kč/l
Kód položky: 101410V-14L

   
KlimaColor 5 l   450,00 Kč/bal. 544,50 Kč/bal.
Balení:  kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l 90,00 Kč/l 108,90 Kč/l
Kód položky: 101410V-05L

cena bez DPH orientační cena s DPH

Dodací termín dle dohody.

NOVÉ 
BALENÍ




