Síla čerstvého vzduchu

Baumit
Ionit

Interiérová barva a stěrka nové generace
■ Aktivně vytváří zdravé vnitřní klima
■ Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu
■ Zvlášť vhodný do ložnic a dětských pokojů
Nápady s budoucno stí.

Baumit Ionit
Interiérová barva a stěrka nové generace
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 též snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.
Ionty jsou částice s elektrickým nábojem, které se nacházejí ve vzduchu v různých koncentracích. Tyto nabité částice vzduchu představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života tím, že urychlují regeneraci buněk, stabilizují krevní tlak, zlepšují srdeční funkci, zklidňují nervový systém a podporují zdravý růst. Pokoje, které byly
ošetřeny výrobky Baumit Ionit, dosahují
vysoké koncentrace zdraví prospěšných iontů.
Baumit Ionit je jedinečný nátěr stěn, který přirozeným způsobem zvyšuje koncentraci
zdraví prospěšných iontů a aktivuje vzduch. Významně přispívá ke zdravému vzduchu v
místnostech, a tím i k našemu většímu komfortu.

STĚNA

Funkčnost IONIT výrobků lze reálně měřit. Množství vzdušných iontů je fyzikální veličina
a tu je možno změřit speciálními přístroji.

Minerály
IonitColor
přitahují částice
vzduchu a tvoří
vzdušné ionty.

Výsledné
vzdušné ionty
opouštějí
povrch stěny
a uvolňují
prostor pro
nové částice
vzduchu

Tento proces
pracuje
neustále
a vytváří tak
stále nové
zdravé ionty.

Baumit IonitColor

Baumit Ionit stěrka

Minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní
klima tvorbou zdraví prospěšných iontů ve
vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou
kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit
Life (odstíny s koncovými čísly 6 až 9).

Minerální stěrka pro interiéry zlepšující vnitřní
klima. V kombinaci s barvou Baumit IonitColor
zvyšuje účinek tvorby zdraví prospěšných iontů
ve vzduchu. Vhodná na minerální omítky,
beton i sádrokarton.
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