
Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.Baumit Ionit

Čistý vzduch 

  pre zdravý domov

Baumit Ionit

Vodopád iónov

 Zdraviu prospešné ióny

 Menej prachu, peľu a aerosólov

 Zdravý a čistý vzduch



Baumit Ionit Baumit Ionit

NÁŠ TIP
Baumit IonitColor – 66 odtieňov pre váš relax
Zvýšený počet vzdušných iónov výrazne zlepšuje koncentráciu pri 
všetkých činnostiach v interiéri, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. 
Zároveň prispievajú k regenerácii a relaxácii. Baumit IonitColor tak 
predstavuje vhodné riešenie do všetkých izieb od spálne až po 
detskú izbu. Vybrať si môžete zo 66 farebných odtieňov.

Farebnosť – 66 odtieňov Baumit Ionit

 Spotreba:  cca 0,25 l/m2

Výdatnosť:  cca 4 m2/liter, 56 m2/14 l vedro, 20 m2/5 l vedro
Balenie:  14 a 5 l vedro

Baumit IonitColor
Ionit farba
Minerálny interiérový náter najvyššej kvality na steny a stropy. 
Vysoko paropriepustný, s vynikajúcou krycou schopnosťou, 
bez obsahu rozpúšťadiel. Prispieva k tvorbe prirodzených 
vzdušných iónov a aktívne tak zlepšuje kvalitu vnútorného 
vzduchu. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním 
technológiou airless.

Odporúčame aplikáciu dvoch náterov pre ideálnu produkciu 
vzdušných iónov.

  viac zdraviu prospešných vzdušných iónov
  menej prachu, peľu a aerosólov
  jednoduché spracovanie



Baumit Ionit Baumit Ionit Baumit Ionit

Biela pastézna interiérová stierka so schopnosťou aktívne 
regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Pripravená na okamžité 
použitie, vhodná na lokálne opravy, vypĺňanie škár a na 
celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, 
betónu a omietok. Na strojové (striekanie technológiou airless) 
aj ručné spracovanie, pre novostavby aj rekonštrukcie.

Odporúčame aplikáciu dvoch vrstiev v celkovej hrúbke min. 
1,5 mm.

  zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
  pre perfektnú kvalitu povrchu
  ideálna v systéme s Baumit IonitColor

NÁŠ TIP
Baumit Ionit – vyvážená vlhkosť a viac vzdušných iónov 
Baumit Ionit je fungujúci systém, ktorý pozostáva z dvoch kompo-
nentov. Stierka IonitFino alebo IonitFinish reguluje vlhkosť vzduchu 
a pomáha ju udržiavať na optimálnej úrovni 40 – 60 %. Interiérová 
farba IonitColor zasa produkuje zdraviu prospešné vzdušné ióny 
a najlepšie funguje, keď je vlhkosť vzduchu v miestnosti optimálna.

Spotreba:  cca 2,3 kg/m2/1,5 mm
Výdatnosť:  cca 8 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm
Balenie:  20 kg vedro

Baumit IonitFinish
Ionit stierka



Baumit Ionit Baumit Ionit

Suchá biela interiérová stierka so schopnosťou aktívne 
regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Vhodná na lokálne 
opravy, vypĺňanie škár a na celoplošné stierkovanie
(trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. 
Pre novostavby aj rekonštrukcie. Určená na ručné spracovanie.

Odporúčame aplikáciu dvoch vrstiev v celkovej hrúbke min. 
1,5 mm.

  zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
  pre perfektnú kvalitu povrchu
  ideálna v systéme s Baumit IonitColor

NÁŠ TIP
Baumit EasyPrimer/Baumit MultiPrimer
V prípade nanášania vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit na 
nerovnomerne alebo silno nasiakavé podklady, príp. na podklady 
so zníženou pevnosťou odporúčame prípravu podkladu pomocou 
ekologického paropriepustného náteru Baumit EasyPrimer alebo 
Baumit MultiPrimer.

Spotreba:  cca 1,3 kg/m2/1,5 mm
Výdatnosť:  cca 12 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm
Balenie:  15 kg vrece

Baumit IonitFino
Ionit glet
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Baumit Ionit – zdravé bývanie na najvyššej úrovni

Zhlboka sa nadýchnite čistého a zdravého vzduchu u vás 
doma. S interiérovým systémom novej generácie Baumit 
Ionit to nie je problém ani tam, kde vás dnes trápi suchý 
vzduch – v podkroviach či panelákových bytoch. Prírodné 
stierky IonitFino alebo IonitFinish pomáhajú udržať 
optimálnu vlhkosť vzduchu 40 – 60 % a farba IonitColor 
generuje zdraviu prospešné ióny podobné tým, aké nájdete 
v prírode pri vodopádoch či v lese. Je dokázané, že 
vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej 
pohode, urýchľujú regeneráciu, posilňujú náš imunitný 
systém a znižujú riziko vzniku alergií. Cíťte sa lepšie, 
regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň.

Baumit Ionit je jediný funkčný systém vnútorných 
povrchových úprav, ktorý aktívne reguluje vlhkosť 
a zvyšuje koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo 
vnútornom vzduchu. Viac informácií na www.baumit.sk



5
dobrých dôvodov,  
prečo sa rozhodnúť  
pre Baumit Ionit:

Baumit Info‑linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk

Baumit Ionit Baumit Ionit

1  Lepšia kvalita vnútorného vzduchu

2  Viac zdraviu prospešných vzdušných iónov

3  Menej prachu, peľu a aerosólov

4  Lepší oddych a regenerácia v interiéri

5  Overené vo výskumnom parku Viva Park


