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koncept a história

Našou úlohou bola pred viac ako 40 rokmi
rehabilitácia historických budov bývalých
stajní. Jednalo sa o množstvo vlhkých
a soľou kontaminovaných stavebných
konštrukcií, kamenného a zmiešaného muriva. Teda bolo treba sanovať rôzne druhy
muriva pokiaľ možno jednotným, ale efektívnym spôsobom, za zohľadnenia finančných
nákladov. Súčasne bolo treba zabezpečiť dlhotrvajúcu účinnosť tejto technológie.
Na základe zadania, a v nadväznosti na filozofiu “Panta Rhei” (všetko plynie) bola vytvorená v tom čase, pôvodná podoba omietky na zavlhnuté murivo, ktorá rešpektuje a
využíva fyzikálne princípy pohybu vlhkosti,
difúzie, povrchovej plochy a odparovania a
mení ich na výhodu. Súhra medzi hydrofilnou
schopnosťou obrovského zväčšenia odparovacieho povrchu a schopnosťou premeny
vody na paru vytvára difúzny systém, ktorý
je jedinečný. Na základe tohto poznania
môžeme bojovať proti škodám spôsobeným
kapilárnou, hydroskopickou a kondenzačnou
vlhkosťou rovnakým spôsobom.
Výsledkom tohto vývoja (viac ako 4
desaťročia) je, práškový koncentrát ako doplnková látka pre omietkovú zmes. Koncentrát zabezpečuje optimálne množstvo vzduchových pórov správnej veľkosti.

výskum a vývoj

Ludikon sa špecializuje na vývoj a výrobu nízko-nákladových, vysoko kvalitných
produktov pre renováciu budov, inovatívneho stenového debnenia, alternatívnych stien
a zosilňovaniu základových konštukcií.
Naše produkty sú založené na viac ako
štyroch desaťročiach úspešne overeného
procesu. Naše technológie kombinujú
relatívne nízku cenu a rýchle konštrukčné
riešenie.
Produkty a stavebné metódy Ludikon sú
vhodné pre všetky podnebia.
Odvlhčovacia omietka Ludikon nám dovoľuje
prezentovať osobitné postavenie na trhu v
rozsahu pamiatkovo chránených budov a
kostolov.
R ekonštr uk c i a h i s t o r i c k ý c h a p a m iatkovo ch r á n e n ý c h b u d o v
Dlhodobo pôsobiace, silné, priedušné a voči
soliam a znečisteniu odolné zmesi spolu
s našimi prísadami (až 60% vzduchových
pórov) neboli testované nielen v laboratóriu,
ale súčasne overené v praxi na rôznych objektoch.

z a č i at o k

V roku 1970, vtedy nový, trend udávajúci typ
omietky bol aplikovaný prvýkrát vo veľkom
rozsahu v Mníchovskom pivovare na ploche
(45.000 m²) a potvrdil dlhodobú funkčnosť
tejto technológie. V budove v Mníchovského
Promenadenplatz bolo uložených v priebehu storočí až 1000 sudov soli.

Súčasná reštaurácia - Palais Montgelas
Od roku 1975, Palas Montgelas hosťuje
v medzinárodne dobre známej historickej
budove Gastgewerbebetrieb. Prirodzene
soľami veľmi nasiaknuté steny a klenby
starého soľného skladu boli zrekonštruované
v roku 1975 odvlhčovacím omietkovým systémom Ludikon, veľmi účinným a nákladovo
efektívnym spôsobom. K dnešnému dňu,
bola preukázaná dlhodobá funkčnosť.

Mníchovský sklad soli - postavený
v roku 1406

viac ako sanačná omietka

Trvácny a verzatilný omietkový systém
pre vlhké a soľami znečistené murivo:
Vlhkosťou a soľami napadnuté stavebné
konštrukcie poškodzujú pomaly, ale trvalo
budovy, ako aj cenné skladovacie zariadenia, spotrebiče, nábytok a teda majetok.
Sú živnou pôdou pre plesne a baktérie, a
tak ohrozujú naše zdravie. Vlhké steny sú
chladné, majú zlé izolačné vlastnosti a vedú
k zbytočne vysokým účtom za vykurovanie.
Vzlínajúca vlhkosť a soľné výkvety na stenách
súvisia s poškodzovaním muriva. Nepatrná
vlhkosť s často spojeným zasoľovaním muriva je výsledkom dlhodobých účinkov zemnej
vlhkosti, alebo posobením vody cez trhliny a
netesné spoje v budovách. Vlhkosť je transportovaná dovnútra, rozpustené soli sa pohybujú smerom nahor. Znečisťujúce látky
napádajú malty, omietky a farby a postupne
ich deštruujú.
Utesnením povrchu a pórov omietky
dochádza k presúvaniu výšky zasolenia.
Ludikon odvlhčovacia omietka využíva
fyzikálnych princípov pohybu vlhkosti,
difúzie, zväčšenia povrchu a odparovania
a mení ich na výhodu. Bojuje rovnako voči
škodám spôsobeným kapilárnou, hydroskopickou, ale aj kondenzačnou vlhkosťou.
Príčina vlhkosti:
• Kapilárna vzlínajúca vlhkosť
• Hygroskopická vlhkosť zasoleného muriva
• Kondenzácia vplyvom teplotných rozdielov
• Zrážky / vysoká spodná voda

spôsob pôsobenia

Požadovaná odparovacia zóna, ktorá
premieňa vodu na vodnú paru, sa nachádza
v mieste, kde sa stretáva stena a omietka.
Vody a unášané rozpustené soli nemôžu
preto prenikať do veľmi jemných vzduchových pórov (na rozdiel od konvenčných
sanačných omietok) a omietku zničiť.

Konvenčná omietka podľa WTA: Soľ sa usadzuje a
kryštalizuje v štruktúre omietky a ničí ju. Hydrofobizuje omietku a zabraňuje rýchlemu uvoľňovanie vlhkosti zo steny.

Vzduch prirodzeným spôsobom obteká vrstvu omietky, tá rozpúšťa molekuly vody a jej
zlúčeniny a umožňuje unikať vodnej pare na
povrch.
• žiadna kryštalizácia solí vo vzduchových
póroch
• difúzia vodných pár nie je obmedzená alebo narušená
• povrch omietky zostáva suchý bez soľných
výkvetov
Omietka, ktorá zostáva “priedušná”

Ludikon odvlhčovacia omietka: Vzhľadom na množstvo
drobných vzduchových pórov, ktoré sú spojené sieťou veľmi
jemných kapilár sa vlhkosť môže uvoľniť iba vo forme vodnej pary. Preto, znečisťujúce látky zostávajú v rozpustenej
forme v murive, a preto nemôžu spôsobiť žiadne škody v
štruktúre omietky.

Odvlhčovacia omietka Ludikon nerobí
žiadny rozdiely. Nezáleží na tom či je to
tehla, zmiešané murivo, kameň (vnútri alebo
vonku), suterén alebo prístrešok. Omietka
Ludikon obsahuje až 45% mikropórov a tým
výrazne zväčšuje povrch muriva a je vhodná
vo všetkých oblastiach použitia.

aplikácia

LUDIKON odvlhčovacia omietka bola vyvinutá špeciálne pre tieto tri typy problémov s
vlhkosťou, je difúzne otvorená a prevzdušňuje
murivo.
Naše omietky sú vhodné pre všetky typy
muriva: betónové steny, fasády, interiéry, pivnice, stajne, voľne stojace steny. Nie sú ale
vhodné, pre problémy, kde sa vyskytuje tlaková, alebo presakujúca voda.
Ludikon odvlhčovacia omietka je ideálna pre
renovačné a reštaurátorské práce, vlhkosťou
a soľami poškodené stavebné materiály.
Výhody odvlčovacej omietky LUDIKON:
• väčší objem pri tej istej hmotnosti oproti 		
klasickej omietke
• funkčnosť omietky je nezávislá na sprie-		
vodných opatreniach
• omietka zostáva funkčná, bez ohľadu na 		
množstvo vlhkosti a salinity v murive
• žiadna potreba desalinácie zasoleného 		
muriva
• ľahko sa nanáša
• na stavbe sa neaplikujú žiadne chemikálie
• bez nutnosti vysúšania muriva
• minimálne čakacie lehoty pri aplikácii 		
rôznych vrstiev omietky
• bez oneskorenia výstavby a prestojov
• materiál vhodný pre všetky tri typy vlhkosti
(vzlínajúca vlhkosť, hygroskopická 			
vlhkosť, kondenzácia)
• povrchová vrstva je flexibilná
• dlhodobé skúsenosti - viac ako štyri 		
desaťročia

Existujú tri
typy vlhkosti
v murive

Vzlínajúca
kapilárna
vlhkosť

Hydroskopická
vlhkosť

Kondenzačná
vlhkosť

škody spôsobené následkom povodní
Ludikon odvlhčovacia omietka je vhodná na aplikáciu po škodách spôsobených
následkom povodní. Opakujúce sa rozmary
počasia, spôsobujú obyvateľom postihnutých
povodňových oblastí veľké problémy. Okrem
akútneho ohrozenia osôb a majetku sú
následné škody a z toho vyplývajúce náklady
často obrovské.
Budovy, ktoré v extrémnych prípadoch prišli
do kontaktu vysokou hladinou vody, musia
byť spravidla kompletne zrekonštruované.
Steny sú nasiaknuté veľkým množstvom
vody, nečistôt a olejov atď. Sanácia takýchto
stien zvyčajným spôsobom je finančne a aj
časovo veľmi náročná. Vďaka vlhkosti obsiahnutej v murive (voda miesto vzduchu v
póroch), je murivo ochladzované, a okrem
toho vzniká vo veľkej miere kondenzácia.
Následnými škodami sú: zničené omietky,
rastúce riziko plesní a zápachu.
Ludikon odvlhčovacia omietka vám pomôže
dostať tieto problémy pod kontrolou a ochrániť
budovu pred ďalšími poruchami.
Ludikon odvlčovacia omietka Naše skúsenosti - Vaša výhoda.

aplikácia
Prípravné práce - Povrch:
Treba úplne odstrániť staré omietky najmenej jeden meter nad hranicu viditeľnej vlhkosti, preškriabanie škár do hĺbky 2 cm. Podklad omietky musí byť dostatočne pevný
(treba odstrániť nesúdržné časti omietky,
prach a nečistoty). Chýbajúce časti muriva
a tehly musia byť domurované. Je dôležité,
ubezpečiť sa, že žiadna sadra, ktorá sa zvykne používať pri montáži elektrického vedenia
nie je prítomná. (možno použiť iba Fixcement
alebo lepidlo na báze cementu)
Miešanie:
Používajte iba hladké a čisté miešacie stroje.
Spádové miešačky od 130 litrov. Predpísaný
čas miešania musí byť dodržaný! Nesmie sa
primiešavať žiadne vápno, alebo chemické
prísady !
Spracovanie
• V každom prípade je potrebné plochu 		
1 až 2 krát riadne navlhčiť
• Podhoz: viď návod na použitie.
• Jadrová omietka (hrubá): viď návod na 		
použitie.
• Minimálna hrúbka omietky kvôli správnej 		
funkčnosti je 20 mm.
• Väčšie hrúbky nanášať po vrstvách maximálnej hrúbky 20mm.
• Vrstvy omietky treba sťahovať latou, 		
zásadne neuhladzovať.
• Pred každou operáciou treba povrch
omietky intenzívne navlhčiť.
• Minimálne oneskorenie medzi každou 		
operáciu je deň, ale aj dlhší časový inter-		
val je akceptovateľný.

z a r u č e n á k va l i ta n a j v y š š e j ú r o v n e

Účinné a vysoko kvalitné produkty LUDIKON
umožňujú konzistentnú produkciu na
najvyššej úrovni aj pri obmedzení potrebného času.
Prostredníctvom našich moderných výrobkov LUDIKON dosiahnete požadovanú kvalitu neomylne a bez väčšej námahy.
Zmes vysoko účinných aktívnych zložiek a
prísad vložených do pevného nosiča pomôže
pri riešení vašich problémov, a zároveň vám
umožní byť o krok vpred pred konkurenciou
a ponúkne vaším zákazníkom to najlepšie z
oblasti tepelnej izolácie, pohlcovania zvuku,
trvanlivosti, spracovateľnosti a vnútornej
klímy.
Produkty LUDIKON podliehajú vysokej kontrole továrenskej výroby.

museumsqartier vo viedni

originálny koncentrát a budúcnosť

Pôvodný koncentrát pre odvlčovaciu omietku
Ludikon sa vďaka svojím jedinečnými vlastnostiam úspešne používa už celé desaťročia.
Trvalú účinnosť dokazujú referencie rôznych
stavieb realizovaných hlavne v Rakúsku a v
Nemecku.
Koncentát pre odvlhčovaciu omietku Ludikon
sa v práškovej forme ako aditívna zlúčenina
vynálezcu pána Siegfrieda Maiera vyrába a
distribuuje na Slovensku prostredníctvom
firmy Aquastop.
Chceli by ste realizovať sanáciu objektu na
prvý krát a bez kompromisov ?
Radi by sme Vám poskytli prostredníctvom
naších výrobkov konkurenčnú výhodu, ktorú
ocenia vaši partneri a zákazníci.
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