
Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Zdravé steny,
    zdravý vzduch

Interiér v pohode

Interiér v pohode

 Regulácia vlhkosti

 Čistý vnútorný vzduch

 Príjemné bývanie

Klima omietky pre zdravý život



Baumit Klima – pre zdravý život

Omietka Baumit Klima White je difúzne otvorená a pôsobí ako 
prírodný regulátor vlhkosti vzduchu v interiéri. Tento efekt zná-
sobuje jej mikroporézna štruktúra.

Výrobky Baumit Klima sú čisté a prírodné a znižujú škodlivé 
vplyvy vo vašom okolí. Výsledkom je zdravé a príjemné vnú-
torné prostredie.

Jedinečné vlastnosti produktov Baumit Klima boli v spo-
lupráci s externými výskumnými inštitúciami preukázané 
vo výskumnom parku Viva Park. Výsledky ukazujú, že ideálne 
vnútorné prostredie je zabezpečené kombináciou masívnych  
stien, vonkajšej paropriepustnej izolácie a omietok Baumit 
Klima v interiéri, pričom väčšia hrúbka omietky prináša 
viac pozitívnych účinkov na ľudské zdravie. Viac informácií 
na www.baumit.sk. 



 

Štruktúrovaný povrch:  
Dekoratívny štruktúrovaný povrch 
v interiéri, tri rôzne zrnitosti a široká 
paleta príjemných farieb

Konečná úprava Klima Dekor

Penetrácia Klima Primer

Stierka –

Omietka Klima White/Klima Uni

 

Jemný štruktúrovaný povrch:  
Zahladený povrch s jemnou štruktú-
rou a zdravým finále – paropriepust-
nou interiérovou farbou

Konečná úprava 2× Klima Color

Penetrácia Klima Primer*

Stierka –

Omietka Klima White/Klima Uni

Hladký povrch:  
Dokonale hladký, gletovaný povrch 
pre zdravý domov

Konečná úprava 2× Klima Color

Penetrácia Klima Primer*

Stierka Klima Fino/Klima Finish

Omietka Klima White/Klima Uni

Omietkové systémy Baumit Klima  
na rôzne povrchy

* Použite základný náter pre ľahšiu aplikáciu farby Klima Color!



Baumit Klima White

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná 
omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, 
so zahladeným povrchom. Prirodzená štruktúra mikro-
pórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlh-
kosti a vďaka tomu príjemnú a zdravú klímu v interiéri. 
Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou 
prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

 Paropriepustná, reguluje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Prírodne biela, strojová

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná 
omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, 
so zahladeným povrchom. Prirodzená štruktúra mikro
pórov zabezpečuje rýchle prijímanie a
kosti a
Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s
prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6

Baumit Klima Perla

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková omietka do 
interiéru. Na ručné a strojové spracovanie, so zahlade-
ným povrchom. Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na 
vápenné a vápennocementové jadrové omietky alebo ako 
tenkovrstvová omietka na betón, pórobetón alebo sadro-
kartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnú-
tornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

 Paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Na všetky typy podkladov

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková omietka do 
interiéru. Na ručné a
ným povrchom. Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na 
vápenné a
tenkovrstvová omietka na betón, pórobetón alebo sadro
kartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k
tornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6

Baumit Klima Fino

Hladká, prírodne biela vápenná stierka do interiéru. Na 
ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie dokonale 
hladkých povrchov na vápenných a vápennocementových 
omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. 
Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej 
klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.

 Paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Univerzálna

Hladká, prírodne biela vápenná stierka do interiéru. Na 
ručné a
hladkých povrchov na vápenných a
omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. 
Vysoko paropriepustná, prispieva k
klímy. Veľkosť zrna cca 0,1

Baumit Klima Uni

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná 
omietka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, 
so zahladeným povrchom. Prirodzená štruktúra mikro-
pórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlh-
kosti a vďaka tomu príjemnú a zdravú klímu v interiéri. 
Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou 
prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.

 Paropriepustná, reguluje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Prírodne biela, ručná

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná 
omietka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, 
so
pórov zabezpečuje rýchle prijímanie a
kosti a
Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s
prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1



Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Baumit Klima Finish

Hladká pastézna vápenná stierka do interiéru. Na 
ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie doko-
nale hladkých povrchov na vápenných a vápennoce-
mentových omietkach alebo priamo na betóne alebo 
sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva 
k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,2 mm.

 Paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Pripravená na použitie, prefarbená

Baumit Klima Primer

Základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepše-
nie prídržnosti, na prípravu podkladu pre Baumit  Klima 
Dekor, resp. Baumit Klima Color. Ekologický, bez roz-
púšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu.

 Základný náter s plnivom
 Na nasiakavé a kriedujúce podklady
 Bez rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.)

Baumit Klima Color

Ekologický, vysoko paropriepustný interiérový náter 
na silikátovej báze. Bez konzervačných prísad, rozpúš-
ťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu, prispieva 
k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravený na použitie, 
s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie val-
čekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

 Paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 Bez rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.)
 S dobrou krycou schopnosťou, prefarbená

Baumit Klima Dekor

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka 
na báze vápna. Vysoko paropriepustná, bez kon-
zervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa 
škodlivín, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pri-
pravená na použitie.

 Paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
 Bez škodlivín, odolná proti mikroorganizmom
 Štruktúrovaná, prefarbená



1  Reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu

2  Vytvára ideálne vnútorné prostredie

3  Poskytuje ochranu proti plesniam a ďalším 
mikroorganizmom

4  Minerálne omietky bez škodlivých látok  
s certifikátom natureplus

5  Všetky výhody sú overené  
vo výskumnom parku Viva Park

5 dobrých dôvodov, prečo sa 
rozhodnúť pre Baumit Klima

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

www.baumit.sk




