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BAUTER 
TERMO 

BAUTER  to produkty powstałe na bazie 
patentu uwolnionego przez NASA. 

W naszych laboratoriach powstała gama unikalnych 
pod względem właściwości produktów, której najważniejszą 
właściwością jest termorefleksyjność. 

Stworzona z wykorzystaniem odpowiednio dobranych żywic, 
pigmentów oraz mikrosfer o śr.10-40 µm, stanowiących pewien 
rodzaj pułapki dla fal promieniowania podczerwonego. Promień 
świetlny wpadający do mikrosfery ulega wielokrotnemu odbiciu, 
aż do momentu wyprowadzenia go z powrotem, bez utraty energii. 

W BAUTER TERMO stosowane są mikrosfery szklane, cechujące się 
niższą gęstością, co wpływa na wysoki poziom refleksyjności: 

■ dla dachu i fasady - to sfery o większym ziarnie,

■ dla wnętrz - sfery o mniejszym ziarnie, wpływającym
na gładkość powłoki.

Dzięki obecności lekkich mikrosfer BAUTER TERMO 
tworzy powłoki zdolne do oddychania i odbijania ciepła od ścian 
ku wnętrzu pomieszczenia, co przyczynia się do wzrostu 
temperatury pomieszczenia o 4°C przy pozostawieniu bez zmian 
wszystkich parametrów grzewczych. 



Otula równomiernie ciepłem, chroni przed 
rozwojem pleśni i bakterii. 

■ Ściany i sufity we wnętrzach
budynków mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej

Wszędzie tam, gdzie straty ciepła 

powodują nadmierne wydatki związane z 

ogrzewaniem w miesiącach 

jesienno-zimowych lub utrzymywaniem 

optymalnej temperatury 

wnętrza w miesiącach letnich. 

■ łazienki i kuchnie / baseny i sauny
Przy tradycyjnej cyrkulacji ogrzewanego

powietrza w pomieszczeniach, zwłaszcza

narażonych na dużą emisję pary wodnej,

powstają sprzyjające warunki do powsta

wania pleśni i grzybów.

BAUTER TERMO

W zapobiega skraplaniu się wilgoci na

ścianach i eliminuje tzw. mostki termicz

ne,

nie dopuszczając do rozwoju pleśni

i grzybów. Przyjazna alergikom.

■ Duże powierzchnie magazynowe
Zmniejsza straty ciepła wszędzie tam,

gdzie powierzchnie wnętrz są duże i

wysokie,

co utrudnia ich ogrzewanie w tradycyjny

sposób. Pozwala na zachowanie

optymalnej temperatury w miesiącach

ciepłych, w których ze względu na specyfikę

tych wnętrz nierzadko panuje bardzo

wysoka temperatura.
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BAUTER TERMO F Tworzy na pomalowanej powierzchni ekran, 

który odbija promieniowanie, dzięki któremu zwiększa się 

izolacyjność samego dachu. W miesiącach o wysokim 

napromieniowaniu różnice temperatur pod dachem 

zabezpieczonym BAUTER TERMO o mogą być niższe nawet 

do 30°

C w stosunku do pozostałych powierzchni 

dachowych. Natomiast w miesiącach zimowych BAUTER 

TERMO o zabezpiecza przed utratą ciepła wytworzonego 

wewnątrz. To z kolei przekłada się na oszczędność energii 

wydatkowanej na ogrzewanie lub ochładzanie budynku. 








