Zaručujeme suché steny a vyriešenie problémov
s vlhkosťou raz a navždy – a omnoho lacnejšie
Mokrý a vlhký suterén sa vyznačuje vzduchom, ktorý je nepríjemné dýchať. Dobrým merítkom môže byť, že oblečenie,
ktoré tu skladujeme „páchne pivnicou“. Toto je jeden z neviditeľných príznakov.
Viditeľné príznaky sú voda
a mokré škvrny, odpadávanie vápna, pleseň, uvoľnená
omietka, droliaca sa maľba
a pod.

Systém AKJI na odstraňovanie
vlhkosti
je možné využiť všade
tam, kde nastanú problémy s vlhkosťou.

Syndróm WE
Príznaky prejavujúce sa na slizniciach: pálenie očí,
problémy s kontaktnými šošovky, upchaný nos,
škrabanie v krku, chrapot a podráždená pokožka.
Všeobecné príznaky centrálneho nervového systému: Bolesť hlavy, ochabnutosť, ospalosť, problém sa sústrediť, strata pamäti, tras, všeobecné
zhoršenie zdravotného stavu.
Škoda na dome
V budovách s organickými minerálmi (drevo a
pod.) musí byť zdroj vlhkosti odstránený čo najrýchlejšie, pretože môže dôjsť k trúchniveniu s
následnými obrovskými škodami na opravu. V
niektorých prípadoch boli domy dokonca určené
k demolácii.

Detail

Kontrolná
riadiaca
jednotka

Uzemňovací
kábel
1,5 kV, Ø 3mm

AKJI Elektróda

Vložená do otvoru a vplnená
vodivou maltou

Pripojovací
kábel
0,75 kV, Ø2,3mm
Stena
AKJI systém
má dve
funkcie: (1)
Odstraňuje
vodu zo steny,
(2) Chráni
stenu pred
opätovným
navlhnutím

AKJI Elektróda

Vzdialenosť cca 60cm

Nová drenáž môže pomôcť, ale to nie je bohužiaľ vždy dostačujúce. Drenáž nevyrieši problém s podzemnou vodou,
Podlaha
ktorá býva často hlavnou príčinou problému. Naviac je to aj
nákladné a náročné na úpravy.
Vymaľovať stenu za účelom utesnenia je špatné riešenie.
Drenážna rúra
Takéto riešenie je krátkodobé a má len kozmetický efekt.
Podložie
Po nejakej dobe sa začne maľba droliť, čo je dôkazom toho,
že vlhkosť nie je odstránená. Naviac maľba zabraňuje tomu
AKJI funguje nasledujúcim spôsobom
aby vlhkosť prenikala stenou. Vlhkosť teda presakuje stenou Tento systém je výnimočný. V súčasnej dobe
Riadiaca jednotka reguluje automaticky množstvo el. prúdu
hore a spôsobuje ešte väčšie problémy.
neexistuje žiadny iný spôsob, ktorý by zaručil v závislosti na tom aké vlhké je murivo. Jeden kábel z riadiarovnaký výsledok.
cej jednotky je vedený do zeme, kde je vlhkosť vytlačovaná.
Zdraviu škodlivé
Pomocou
Pokiaľ vlhkosť presakuje zo základov, môže to byť z viacerých Z riadiacej jednotky je vedený aj kábel s elektródami AKJI.
Syndróm WD (The Water Da- dôvodov. Miesto rýpadla, krompáča a lopaty, nových dresystému AKJI na
Elektródy sa vŕtajú do muriva približne 20 cm nad podlahou.
mage Syndrome) bol po prvý nážnych rúr, základovej dosky, výplne a zničeného priestoru
odstraňovanie
Vzdialenosť medzi elektródami je približne 60cm. Je možné
krát prezentovaný biologičkou radšej nainštalujte systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti.
vlhkosti môžete
si vybrať medzi skrytou alebo otvorenou inštaláciou. Vlhkosť
a kandidátkou vied Susanne Zaručujeme suché steny a vyriešenie problémov s vlhkosťou
premeniť váš
je vytlačovaná murivom do okolitého terénu.
Gravesen z vedeckého staveb- raz a navždy – a za omnoho nižšiu cenu. Pomocou systému
suterén v zdravotne
ného ústavu v Arhus na konfe- AKJI na odstraňovanie vlhkosti môžeme teraz premeniť váš
nezávadný a
rencii o životnom prostredí v mokrý a vlhký suterén na zdravotne nezávadný a príjemný
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príjemný priestor.
Lillehammeri v roku 1994.
956 33 Chynorany
bytový priestor. Po krátkej dobe pocítite zmenu vo vašom
Tento nový výskum ukazuje že pleseň je škodlivejšia ako sa dome. Pivničný zápach zmizne a vzduch bude ľahší a svieTel.: +421 (0)385 313 901
predpokladalo. Vlhkosť je najdôležitejšou príčinou výskytu žejší. Tmavé škvrny po vode zmiznú. Plesne a soľné výkvety
Mobil: 0917 852 125 - p. Bujalka
plesní. Plesne sú čiastočne toxické a pôsobia ako katalyzátor sa nebudú ďalej rozširovať. Oblečenie tu bude možné opäť
Web: 		
www.ekosan.sk
skladovať a suterén budete môcť opäť plnohodnotne pouvýskytu ďalších onemocnení, predovšetkým alergií.
E-mail:
info@ekosan.sk
žívať.

Ekosan

Stopercentná istota
Ekosan je jedinou firmou na Slovensku, ktorá inštaluje systém AKJI. Prvotná inštalácia bola uskutočnená v roku 1986
a od tej doby boli mnohé mokré suterény premenené v
bytové jednotky vysokej hodnoty. Taktiež mnohé bytové
družstvá a kancelárske priestory využívajú tohto systému.
Po vykonaní montáže skontrolujeme či systém funguje tak
ako má. Platba za samotnú sanáciu systémom AKJI prebehne až po overení funkčnosti odvlhčovania.
Požiadajte nás o bezplatnú nezáväznú obhliadku a cenovú
ponuku ešte dnes.
Metóda AKJI
Metóda AKJI (na princípe elektro-impulzu) je založená na
dôvtipnom systéme elektrických impulzov, ktoré nabíjajú
vodu, nachádzajúcu sa v stenách, pozitívnymi iónmi. Pozitívne nabitá voda je vedená smerom k negatívnej elektróde v zemi a voda je tak vytlačená von zo steny. Tento
systém je výnimočný a v súčasnej dobe neexistuje žiadna
iná metóda zaručujúca rovnaký výsledok.
Šetrí životné prostredie
Systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky a ani neovplyvňuje životné prostredie, pretože nepoužíva chemické látky. Žiadne vonkajšie
výkopové práce, ktoré by poničili záhradu, terasu, chodník,
Schody a podobne nie sú nutné.
Dom s mokrým a vlhkým suterénom potrebuje spotrebuje viac energie, pretože vlhký vzduch spotrebuje k ohriatiu
viacej energie. Takisto vlhké steny majú horšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Využitie
Systém AKJI na odstraňovanie vlhkosti možno využiť všade
tam, kde nastanú problémy s vlhkosťou. Napr. v betóne,
dlažbe, ľahkom betóne, kamennom murive atď. Množstvo
vody v okolí steny nehrá žiadnu úlohu. Spoločnosť AKJI
mám skúsenosti s vysušovaním stĺpov stojacích vo vode.
Systém AKJI je možné montovať ako skrytú inštaláciu. Elektródy a prepojovacie káble je možné zabudovať a začistiť.
Cez 1500 inštalácii realizovaných v Nórsku.
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Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady sú minimálne, pretože sa používa
veľmi nízky prúd. Dom o 100m2 bude mať maximálnu
spotrebu prúdu 30W
Fakty o AKJI systéme:
•
•
•
•
•
•
•

Záruka suchého suterénu
Odstránenie zápachu
Žiadne výkopové práce
Nahradzuje novú drenáž
Zdravšie a teplejšie bývanie
Zvýšenie hodnoty domu a možnosti využitia
Rýchla a jednoduchá montáž

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:
0917 852 125

