
Zažijte vodopád iontů
Pro čistý a zdravý vzduch

Baumit Ionit

Baumit. Váš domov. Vaše stěny. Vaše zdraví.
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V interiéru dnes trávíme 90 % svého času 
a vzduch v místnosti, kde se právě nachá-
zíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. 
Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, 
tím je vzduch čerstvější a lépe se nám dýchá.

Nový rozměr zdravého bydlení
Baumit Ionit

Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po 
bouřce, pozitivně působí na naše zdraví. 
Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice, 
které současně snižují obsah jemného poléta-
vého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.
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Baumit IonitFinish a IonitFino

Baumit IonitFinish a IonitFino regulují vlhkost vzdu-
chu ve vnitřních prostorách. Pokud je vlhkost vzduchu 
vysoká, absorbují vodní páry. Ty ovšem uvolňují 
do vzduchu v interiéru, jakmile je vzduch opět sušší.

Sá
dr

ok
ar

to
n,

om
ítk

a,
 b

et
on

▸
▸

Téměř každý třetí z nás dnes trpí nějakým typem alergie. 
Alergické reakce, jako například podráždění nosní sliznice, 
kýchání, svědění, dušnost nebo kašel, mohou být vyvolány 
pyly. Baumit Ionit pomáhá vytvářet zdravé prostředí pro 
bydlení.
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Baumit IonitColor

Baumit IonitColor generuje zdraví prospěšné 
vzdušné ionty. Tento proces funguje nejlépe, když 
je relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 %.
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   Zdravější vnitřní klima
  Více zdraví prospěšných vzdušných 

iontů
   Nižší množství prachových 

a pylových částic
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neobsahuje žádná ředidla, změkčovadla 
(E.L.F. certifi kát) ani konzervanty. Vzhledem 
k minerální konzistenci je Baumit IonitColor 
vysoce paropropustný a má schopnost bránit 
vzniku plísní. 

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 koncentrace kvůli 
znečištění vzduchu mnohem nižší. Množství 
vzdušných iontů je dobrým indikátorem kvality 
vzduchu. Čím vyšší počet vzdušných iontů, 
tím více je vzduch vnímán jako „čistý a svěží“. 
Měření renomovaného Fraunhofer Institutu 
potvrdilo, že systém Baumit Ionit více než 
zdvojnásobuje množství vzdušných iontů v inte-
riéru 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 obsahu 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, 

Zdravé prostředí s Baumit Ionit
V nedávné studii, kterou prováděl 
renomovaný Fraunhofer Institute, byla 
v testovacích místnostech vytvořena 
vysoká koncentrace pylu břízy. Měření 
ukázala, že koncentrace pylu v testovací 
místnosti pokryté vrstvou nátěru IonitCo-
lor 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.
Oproti tomu v místnosti s běžným 
interiérovým nátěrem byla stále polovina 
pylových částic ve vzduchu.

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

pro lepší 
    soustředění

                pro vyvážené 
                          vnitřní klima

       pro lepší 
odpočinek 

pryč s prachem 
          a pylem

méně alergenů
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Vědecká studie 
Vliv IonitColor na prach a pyl

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 10 20 30 40 50 60 70

R
el

at
iv

ní
 ú

by
te

k 
py

lu
 [%

]

Čas [min]

Běžná interiérová barva
IonitColor



4

Aktivní vnitřní klima
Baumit IonitColor

Jak Ionit funguje 
Účinek barvy Baumit IonitColor je založen na 
principu pohybu a vzájemné interakce 
velkého množství pozitivních a negativních 
nábojů, které se nacházejí na povrchu nátěru 
a jsou v rovnováze. Proto povrch tvořený 
Ionitem nemá elektrický náboj, je neutrální. 
Po nanesení dvou až tří vrstev nátěru jsou 
jeho povrchem přitahovány molekuly vodní 
páry, které se následně vlivem působení 
silového pole roztrhnou a vracejí se zpět do 
prostoru.
Celý proces lze připodobnit k fungování 
magnetu – probíhá neustále, bez přerušení. 
Takový způsob ionizace vzduchu má 
nespornou výhodu: nevzniká při ní zdraví 
škodlivý ozon, který se běžně tvoří při použití 

Výhody, které lze změřit 
Výsledný efekt stěn vymalovaných Ionitem lze snadno ověřit. Množství iontů v prostředí je 
měřitelnou fyzikální veličinou a změření si lze objednat např. u Státního zdravotního ústavu. 

Interiérová povrchová úprava Baumit IonitColor je svým 
provedením krásná i funkční. Neobsahuje žádné škodlivé 
látky a přispívá k tvorbě zdravého a příjemného prostředí.

■  Vysoce kvalitní interiérová malířská 
barva   

■  Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů 
v interiéru

■  V 66 barevných odstínech vybraných 
ze vzorníku barev Baumit Life 
a doplněných o speciální odstín bílé
(0010 Whitney)

■  Minerální, bez znečišťujících látek, 
bez emisí

■  Bez ředidel a změkčovadel

MINERÁLNÍ INTERIÉROVÁ BARVA

IonitColorr

elektrických ionizátorů pracujících 
na principu nízkého napětí.
Tento princip je detailně popsán ve vědecké 
studii dr. Haralda Planka z Ústavu pro 
elektronovou mikroskopii při Technické 
univerzitě v Grazu.

Co jsou to vzdušné ionty
Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice 
vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí 
kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské 
zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Pozitivní vliv 
záporných iontů na lidské zdraví byl detailně 
popsán Erwinem Neherem a Bertem Sakman-
nem, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu 
cenu za fyziologii a medicínu díky objevům 
v oblasti funkce iontových kanálů v buňkách.
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Čas měření v minutách

Měření koncentrace zdraví prospěšných 
záporných vzdušných iontů

V grafu je znázorněno množství zdraví prospěšných záporných 
vzdušných iontů v ložnici městského bytu vymalované Ionitem. 
Měření iontmetrem započalo po důkladném vyvětrání míst-
nosti. Po cca 60 minutách je vidět v uzavřené místnosti účinek 
výmalby Ionitem až do konečné hodnoty 1300 iontů/cm3. Co 
do obsahu vzdušných iontů byla kvalita vzduchu v interiéru 
srovnatelná se vzduchem u vodopádu, v lese nebo u moře.

   Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů
   Přispívá k lepšímu pocitu a pohodě
   Snižuje množství pylu a jemného prachu
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BAUMIT IONITCOLOR –
66 ODSTÍNŮ PRO LEPŠÍ ODPOČINEK

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*

* Odstín 0010 Whitney je dostupný pouze pro objektové dodávky. Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.
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Baumit IonitFinish & Baumit IonitFino

Perfektní podklad
   Zlepšují klima v interiéru 
   Ideální ve spojení s IonitColor
   Dokonale hladké povrchy

Pro posílení pozitivního 
účinku Baumit IonitColor 
se doporučuje opatřit 
interiérové stěny pastovitou 
stěrkou Baumit IonitFinish 
či IonitFino. Ty zlepšují vnitřní 
klima a zajišťují dokonalou kvalitu povrchu.

Baumit IonitFinish 
IONITOVÁ PASTOVITÁ STĚRKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

  Zlepšuje vnitřní klima
  Ideální řešení s IonitColor
  Krásné hladké povrchy, brousitelná

Pastovitá stěrka aktivně regulující relativní vlhkost, připravená pro 
okamžité použití v interiéru. 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.

Baumit IonitFino 
IONITOVÁ MINERÁLNÍ STĚRKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA  

  Násobí funkci Baumit IonitColor
  Vysoce paropropustná
  Dokonale hladké povrchy

Extra hladká
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.
Zrnitost: 0,1 mm

ra hladká

ABSORPČNÍ KAPACITA FINÁLNÍCH INTERIÉROVÝCH POVRCHŮ
Porovnání absorpce vzdušné vlhkosti pro vzorky 25 x 25 cm, při teplotě 23 °C

Čtyřčlenná domácnost produkuje 
denně cca 5 litrů vody ve formě 
páry z vaření, sprchování, praní 
apod. V důsledku našeho 
denního režimu se více vlhkosti 
vytváří ráno a večer než během 
dne. To má přímý vliv na kvalitu 
vzduchu v interiéru i na naši 
pohodu. Systém Baumit Ionit 
dokáže během 3 hodin absorbo-
vat o 50 % více vzdušné vlhkosti 
než běžné vyhlazovací stěrky 
a barvy (minimálně 20 g/m2). 
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Systém Baumit Ionit
Standardní povrchové úpravy 
(stěrka a barva)

23 °C / 50 %

23 °C / 80 %

Standardní fi nální povrchy 
na sádrokartonu

IonitFino a IonitColor na sádrokartonu

Cílová hodnota sorpční schopnosti 
fi nální povrchové úpravy SDK
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Systém Baumit Ionit

Zpracování
Aby mohl systém Baumit Ionit plně rozvinout své účinky podporující zdraví, je nutno 
dodržet pokyny pro zpracování. Systém Baumit Ionit se dá použít téměř na všechny 
běžné podklady.

SÁDROKARTONOVÉ DESKY OMÍTKA BETON VÝMALBA

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE

PŘÍPRAVA 
PODKLADU Bez nutnosti přípravy Vysoce nasákavý podklad: 

Baumit MultiPrimer Bez nutnosti přípravy
Vysoce nasákavý podklad: 
Baumit MultiPrimer

SPOJE 
A DROBNÁ 
POŠKOZENÍ

Baumit IonitFinish
nebo Baumit IonitFino

Baumit IonitFinish
nebo Baumit IonitFino

Baumit IonitFinish
nebo Baumit IonitFino ----

FINÁLNÍ 
POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

Pokud je vyžadováno:
2 vrstvy Baumit IonitFinish
nebo IonitFino

Pokud je vyžadováno:
2 vrstvy Baumit IonitFinish
nebo IonitFino

2 vrstvy
Baumit IonitFinish
nebo IonitFino

Pokud je vyžadováno:
2 vrstvy Baumit IonitFinish
nebo IonitFino

BARVA 2 nátěry
Baumit IonitColor

2 nátěry
Baumit IonitColor

2 nátěry
Baumit IonitColor

2 nátěry
Baumit IonitColor

VÝROBKY, PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE:
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ZDRAVÝ VZDUCH  
PRO OSVĚŽUJÍCÍ 

ODPOČINEK

Vodopád iontů

Váš domov.  Vaše s těny.  Vaše zdrav í . 

Dýchejte doma čerstvý a zdravý vzduch. Baumit vytvořil díky IonitColor novou 
generaci interiérových barev. Baumit IonitColor vytváří zdraví prospěšné vzdušné 
ionty. V přírodě zažijete vysokou koncentraci iontů v blízkosti vodopádů či v lese. 
Je prokázáno, že tyto ionty mají příznivý účinek na naše zdraví a pohodu. Dnešní 
život je stresující, hektický a vyčerpávající, proto je regenerace našeho organismu 
nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Posílíme tak náš imunitní systém 
a snížíme riziko alergií. Díky Ionitu se můžete cítit lépe, relaxovat jednoduše a být fit 
pro každý nový den. Baumit Ionit a jeho prospěšné funkce jsou vědecky podloženy 
ve výzkumném Viva Parku*.   

* Viva Park je největší výzkumný park stavebních hmot v Evropě.
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