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Finisaj ecologic ionizant

n	 	 Imbunătăţeste activ calitatea aerului interior

n	 	 Mai multă vitalitate pentru confortul locuinţei

n	 	 Recomandat pentru dormitoare şi camera copiilor 

Ionizare mai intensă pentru un confort mai bun, 
o nouă generaţie de finisaje

Idei  cu vi i tor
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Reprezentant Baumit

Aerul este cel mai important aliment pentru oameni. Putem supraviețui fără hrană mai multe 
săptămâni, fără apă până la 4 zile, dar fără aer numai câteva minute. Pentru ca 90% din viața noastră 
se desfășoară în spații interioare, este usor de înțeles ce importanță are calitatea aerului pentru starea 
noastră de confort. Calitatea aerului depinde de o serie de factori cum ar fi: umiditatea, temperatura 
și gradul de poluare cu praf sau substanțe nocive. Un rol important, în acest sens, este jucat de 
concentrația de ioni în aer.

Ionii sunt componente naturale ale aerului. Datorită sarcinii electrice, ionii din aer pot avea o influență 
pozitivă asupra calității aerului. Cu cât este mai ridicată densitatea de ioni, cu atat mai "proaspat" 
este aerul respirat. Ionii atrag particulele de praf sau de polen și le comprimă în elemente mai mari și 
mai grele, care se depun imediat pe pardoseală și nu mai pot fi astfel inhalate. Pe lângă proprietatea 

de împrospătare a aerului, ionii au și calitatea de a îmbunătății starea de sănătate și gradul de confort 
al locuirii. Prin inhalare în sistemul respirator, ionii din aer au o influență pozitivă, asupra inimii, 
circulației sângelui și asupra sistemului nervos vegetativ.

Baumit IonitColor este un finisaj unic pentru pereți, care activează în mod natural aerul din interior 
prin multiplicarea densității ionilor favorabili pentru sănătate. Astfel, contribuie la îmbunătățirea 
calității aerului interior pentru un climat sănătos și plin de vitalitate.

Funcționalitatea produselor IONIT poate fi măsurată în mod realist. Cantitatea de ioni din aer este o 
cantitate fizică iar acest lucru poate fi măsurat cu instrumente specifice.
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Suprafața
IonitColor
atrage 
molecule
de aer și 
le ionizează.

Aerul ionizat 
la suprafața 
peretelui 
se propagă 
în întreaga 
locuință 
realizând un 
spațiu de 
relaxare

Acest proces
de lucru
este repetitiv 
creându-se astfel 
in continuu ioni 
sanatosi

Baumit IonitColor
Finisajul ecologic Baumit IonitColor are o consistență 
cremoasă - nu picură, nu stropește la aplicare, de 
aceea este foarte ușor și comod de utilizat. Odată 
aplicat pe perete, Baumit IonitColor actionează 
permament asupra atmosferei din încăpere, datorită 
compoziției minerale speciale. Se poate colora în 
codurile paletarului Life cu terminațiile de la 6 la 9.

Baumit IonitSpachtel
Glet pentru interior ce îmbunătățeste climatul interior 
al casei. În combinație cu Baumit IonitColor crește 
efectul de producere a ionilor sănătoși în interiorul 
casei. Potrivit pentru tencuieli minerale, beton și plăci 
de gips-carton.

Baumit Ionit
Ionizare mai intensă pentru un confort mai bun,  
o nouă generaţie de finisaje


