
- systém riešenia vlhkosti v budovách 
- suché a pevné steny a konštrukcie
- úspora vykurovacích nákladov
- zdravá vnútorná klíma
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Kompletná sanácia bazénuOdvlhčenie a sanácia steny na  
prízemí objektu

Odvlhčenie a sanácia suteré-
nu. Rekonštrukcia na kance-
lárske priestory

Päť jedinečných výhod produktov OXYDTRON: 

1. Omietka Oxydtron – RENOVA dokáže prekryštalizovať až do hĺbky 20 cm a viac s existu-
júcim múrom. Oxydtron minerály využijú existujúcu vlhkosť a začnú okamžite kryštalizovať. 
Mikroskopické póry sú vypĺňané rýchlo rastúcimi kryštálmi zo všetkých strán.
 
2. Zvýšenie pevnosti existujúceho materiálu obnovením reakcie hydratácie a vznik jednot-
nej, vodotesnej konštrukcie z muriva a omietky, podobne ako u vodotesného betónu. 

3. Jeho použitie je lacnešie v porovnaní s klasickým riešením, stačí aplikácia iba zvnútra. 

4. Čisté ekologické riešenie, anorganické zloženie Oxydtronu, zabraňuje vzniku a šíreniu 
plesní a baktérii. 

5. 20-ročná záruka pri realizácii firmou Aquastop.

Ak už máte škôd spôsobených vlhkosťou dosť, potom využite naše BEZPLATNÉ poradenstvo. 
Zmeriame vlhkosť vášho objektu a bezplatne Vám vypracujeme analýzu príčin škôd a nezáväzný návrh 

riešenia na sanáciu muriva.

Zavolajte nám TERAZ a dohodnite si termín stretnutia: 0907 756 015

Aquastop, Továrenská 9, 956 33 Chynorany

www.aquastop.sk, pilat@aquastop.sk
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1. Oprava tradičnou metódou 
 
Vonkajšie úpravy: 
• Odstránenie okapového chodníka  
• Vyhĺbenie ryhy
• Odčerpanie vody
• Vytvorenie zvislej hydroizolácie 
• Vytvorenie odvodnenia - drenáž
• Zásyp výkopu 
• Zhotovenie nového okapového chodníka
 
Vnútorné práce: 
• Odstránenie existujúcich podláh a poškodených omietok
• Vytvorenie vrstvy betónu 
• Vytvorenie horizontálnej hydroizolácie v stene metódou 
injektáže
• Vyhotovenie vodotesnej izolácie podlahy 
• Pokládka podlahy
   
Záruka je zvyčajne 3 roky (všeobecná záruka), ak je v súlade 
s normami 10 rokov. 
 
Záver: K 100% utesneniu suterénu musí byť vnútorná aj 
vonkajšia strana úplne uzavretá. Avšak, štruktúra steny nie je 
obnovená (nie je odolná voči vode a soli). Budú odstránené 
len symptómy, nie príčiny.  
Pracné a drahé riešenie - nefektívne.

2. Oprava metódou OXYDTRON
 
Vonkajšie úpravy:  
Nie sú potrebné pred akoukoľvek prácou! 
 
Vnútorné práce: 
• Vyčistenie podlahy a steny a navlhčenie vodou - aktivácia 
(rehydratácia) 
• Použitie Oxydtron  “B”, Oxydtron  “R4”, Oxydtron  RENOVA  
(povrch pripravený na maľovanie) 
• Interná štruktúra je uzdravená, zosilnená, stužená a preme-
nená v monolit 

Technologicky jednoduché riešenie, rýchle v implementácii a 
účinnosti.
Záruka  - Záruka vrátenia peňazí - 20 rokov bez rizika! 
Záruka je platná v prípade, že práce vykonala firma Aquastop. 
Záver: jednoduché riešenie z hľadiska pracnosti a trvalo 
ozdravené kontštrukcie a vnútorná klíma

Sme členmi rakúskej akadémie ktorá sa zaoberá 
vlhkosťnou a energetickou efektivitou objektov.

Porovnanie tradičnej sanačnej technológie s technológiou sanácie OXYDTRON.

Systém sanácie OXYDTRON používa tieto základné 
produkty: 
OXYDTRON - Iniciátor B

OXYDTRON - Opravná malta R4

OXYDTRON - Vnútorná omietka - RENOVA

OXYDTRON - Nanocement A

OXYDTRON - Suchá betónová zmes ESTRICH


