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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHIONIT FARBA

IonitColor 14 l 102,20/bal. 122,64/bal.

Spotreba:  cca 0,25 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 7,30/l 8,76/l

Výdatnosť: cca 4 m2/liter, 56 m2/vedro
Balenie: 14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l
EAN: 9004329258747

IonitColor 5 l 41,50/bal. 49,80/bal.

Spotreba:  cca 0,25 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 8,30/l 9,96/l

Výdatnosť: cca 4 m2/liter, 20 m2/vedro
Balenie: 5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l
EAN: 9004329278691

Baumit IonitColor I 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 vzduchu v interiéri. 
Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

  viac zdraviu prospešných vzdušných iónov  menej peľu, prachu a aerosólov v interiéri  
  lepší oddych a regenerácia v interiéri 

Zloženie náteru:  1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – základný náter
 1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Farebnosť – 66 odtieňov Baumit Ionit (orientačná vzorkovnica na str. 93)

Ionit

Výrobky Baumit Ionit majú právo používať prestížne ekologické označenia! 

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich 
s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známkou kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších 
poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov. 

Viac informácií nájdete na www.natureplus.org a www. eco-institute.de.
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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

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX

info  →  Dôležite informácie k vzorkovnici odtieňov Baumit IonitColor

Vyššie zobrazená vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHIONIT STIERKY

IonitFinish 20 kg 41,60/bal. 49,92/bal.

Spotreba:  cca 1,55 kg/m2/mm 2.080,00/t 2.496,00/t

 cca 2,30 kg/m2/1,5 mm
Výdatnosť: cca 8 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm
Balenie: 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg
EAN: 9004329278776

Baumit IonitFinish I Ionit stierka

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. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

 zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri  pre perfektnú kvalitu povrchu 
ideálna v systéme s Baumit Ionit Color

IonitFino 15 kg 21,60/bal. 25,92/bal.

Spotreba:  cca 0,85 kg/m2/mm 1.440,00/t 1.728,00/t

 cca 1,3 kg/m2/1,5 mm
Výdatnosť: cca 12 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm
Balenie: 15 kg, 1 paleta = 54 vriec = 810 kg
EAN: 9004329279070

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit IonitFino I Ionit glet

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. 
Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

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

info  →  Baumit EasyPrimer pre jednoduché a bezpečné spracovanie 

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 základného náteru Baumit EasyPrimer bez emisií a rozpúšťadiel. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 99.

Výrobky Baumit Ionit majú právo používať prestížne ekologické označenia! 

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich 
s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známkou kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších 
poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov. 

Viac informácií nájdete na www.natureplus.org a www. eco-institute.de.
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ZDRAVÉ BÝVANIE

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
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IonitFinish alebo IonitFino reguluje vlhkosť 
vnútorného vzduchu. Keď je vlhkosť vzduchu 
vysoká, absorbuje vodnú paru a vracia ju 
späť, keď vlhkosť vzduchu poklesne.

Takto funguje stierka IonitFinish alebo IonitFino:
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Takto funguje farba IonitColor:
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IonitColor produkuje prirodzené vzdušné 
ióny. Toto funguje najlepšie, keď je vlhkosť 
vnútorného vzduchu medzi 40 – 60 %.

▸
▸

Baumit Ionit – zdravé bývanie na najvyššej úrovni
Baumit Ionit je jediný funkčný systém vnútorných povrchových úprav, ktorý aktívne reguluje 
vlhkosť a zvyšuje koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo vnútornom vzduchu. 

Prečo sú ióny zdraviu prospešné?

Vo vzduchu, ktorý dýchame, je vždy isté množ-
stvo iónov. Veľmi vysoká koncentrácia je vo 
sviežom vzduchu pri horskom vodopáde, v lese 
či na pobreží mora, naopak – v znečistenom 
mestskom ovzduší koncentrácia iónov klesá. 
Vzdušné ióny pri tom preukázateľne* prospie-
vajú ľudskému zdraviu a uľahčujú regeneráciu 
ľudského organizmu. Viažu na seba čiastočky 
jemného prachu, peľu a aerosólov** zo vzduchu,  

vytvárajú z nich väčšie zhluky, ktoré následne 
padajú k zemi. Vzduch, ktorý dýchame, je tak 
oveľa čistejší a zdravší a naše zdravie je menej 
ohrozené alergiami a chorobami dýchacích ciest. 

Baumit Ionit: Vyvážená vlhkosť 

a viac vzdušných iónov

Baumit Ionit – to je fungujúci systém, ktorý 
pozostáva z dvoch komponentov. Stierka 
IonitFino alebo IonitFinish reguluje vlhkosť 

vzduchu a pomáha ju udržiavať v optimálnej 
úrovni 40 – 60 %. Interiérová farba IonitColor 
zasa produkuje zdraviu  prospešné vzdušné 
ióny, pričom najlepšie funguje práve vtedy, keď 
je aj vlhkosť vzduchu v miestnosti optimálna. 

Ideálne riešenie pre zdravý vzduch

Všetky výrobky Baumit Ionit sú minerálne, 
vysoko paropriepustné, bez emisií a škodlivín 
a je možné ich použiť ako povrchovú úpravu na 
sadrokartón, betón i na bežné omietky. Zlep-
šujú kvalitu vzduchu, znižujú jeho znečistenie, 
podporujú regeneráciu ľudského organizmu 
a zvyšujú kvalitu života predovšetkým v znečis-
tenom prostredí miest. Sú ideálnym riešením 
pre všetky vnútorné priestory, kde trávime veľa 
času a zároveň nám záleží na kvalite vzduchu – 
detské izby, spálne, školské triedy, nemoc-
ničné izby, ale aj kancelárske priestory.

* Nemeckí vedci Erwin Neher a Bert Sakmann z Inštitútu 
Maxa Plancka pre medicínsky výskum v Heidelbergu  
získali v roku 1991 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu 
za objavy v oblasti funkcie iónových kanálov v bunkách.

**Aerosóly vo vzduchu sú zodpovedné za šírenie vírusov. 
Znížením ich koncentrácie znížime výrazne pravdepo-
dobnosť prenosu najčastejších vírusov (nádcha, chrípka, 
covid-19 a pod.) vzduchom.



96 Ceny platné od 1. marca 2023.Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 146 – 148.

KLIMA STROJOVÁ OMIETKA Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Klima

Baumit KlimaWhite | Klima strojová omietka

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

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaWhite 40 kg 10,00/bal. 12,00/bal.

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm 250,00/t 300,00/t

Výdatnosť: cca 3,3 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm  
Balenie:  40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
EAN: 8581570000369

KlimaWhite silo 260,00/t 312,00/t

Spotreba:  cca 12 kg/m2/cm  

Výdatnosť: cca 83 m2/t pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: silo

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie natureplus®! 

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských 
organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní. 

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA RUČNÉ OMIETKY

KlimaUni 25 kg 7,63/bal. 9,15/bal.

Spotreba:  cca 13 kg/m2/cm 305,00/t 366,00/t

Výdatnosť: cca 1,9 m2/vrece pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
EAN: 8581570000376

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

KlimaPerla 25 kg 13,75/bal. 16,50/bal.

Spotreba:  4 kg/m2/3 mm 550,00/t 660,00/t

Výdatnosť: cca 6,2 m2/vrece pri hrúbke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
EAN: 8581570000383

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit KlimaUni | Klima ručná omietka

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

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

Baumit KlimaPerla | Klima štuková omietka

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

Minimálna hrúbka:  3 mm



98 Ceny platné od 1. marca 2023.

KLIMA POVRCHOVÉ ÚPRAVY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit KlimaDekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, 
bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu 
vnútornej klímy. Pripravená na použitie.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 7 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou 
odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie natureplus®! 

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských 
organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní. 

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA STIERKA

KlimaFino 20 kg 12,40/bal. 14,88/bal.

Spotreba:  cca 1,2 kg/m2/mm 620,00/t 744,00/t

Výdatnosť: cca 16,7 m2/vrece pri hrúbke stierky 1 mm
Balenie: 20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1200 kg
EAN: 8581574902133

rozbaľovanie paliet  → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. 
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit KlimaFino | Klima glet

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.

Minimálna hrúbka:  1 mm

KlimaDekor 1K – 1 mm škrabaná štruktúra 70,25/bal. 84,30/bal.

Spotreba:  cca 3,4 kg/m2 – dvojvrstvové spracovanie 2.810,00/t 3.372,00/t

Výdatnosť: cca 7,3 m2/vedro – dvojvrstvové spracovanie
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258365

KlimaDekor 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra 70,25/bal. 84,30/bal.

Spotreba: cca 2,8 kg/m2 2.810,00/t 3.372,00/t

Výdatnosť: cca 8,9 m2/vedro
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258372

KlimaDekor 2K – 2 mm škrabaná štruktúra 70,25/bal. 84,30/bal.

Spotreba: cca 3,3 kg/m2 2.810,00/t 3.372,00/t

Výdatnosť: cca 7,5 m2/vedro
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
EAN: 9004329258389
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Baumit KlimaColor | Klima farba

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

Zloženie náteru: 1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 10 % vody – základný náter
 1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit KlimaColor odporúčame použiť Baumit EasyPrimer na prípravu 
podkladu.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 7 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou 
odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).
Viac informácií v prehľade na str. 13 – 16.

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHKLIMA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. 
(v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu 
v budovách.

Označenie výrobkov  EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, 
pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá  EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

KlimaColor 14 l 85,40/bal. 102,48/bal.

Spotreba:  cca 0,25 l/m2 pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade 6,10/l 7,32/l

Výdatnosť: cca 56 m2/vedro
Balenie: 14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l
EAN: 9004329234291

Baumit EasyPrimer

Univerzálny, difúzne otvorený základný náter na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti 
minerálnych a organických podkladov v interiéri. Ekologický, bez emisií a rozpúšťadiel. 
Ideálny ako príprava podkladu pred nanášaním vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit 
a Baumit Klima.

Riedenie: 1 diel koncentrátu /1 – 2 diely vody – použitie na slabo až stredne nasiakavé 
podklady v interiéri.
V prípade použitia v exteriéri alebo na silno nasiakavé podklady neriediť!

EasyPrimer 10 l 44,00/bal. 52,80/bal.

Spotreba:  0,1 –  0,25 l/m2 v závislosti od riedenia 4,40/l 5,28/l

Výdatnosť:  40 – 100 m2/balenie v závislosti od riedenia
Balenie:  10 l plastová nádoba, 1 paleta = 60 nádob = 600 l 
EAN: 9004329260054

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHZÁKLADNÝ NÁTER PRE ZDRAVÉ BÝVANIE


