
Produkty elektroosmózy Lectros

Lectros - Poplatinovaná titánová anóda
 - zaisťuje vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči  
   fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu
 - vhodná do hrúbky muriva 500mm, 
 - prepojená titánovým drôtom dĺžky 1000mm

Lectros - Poplatinovaná titánová anóda - dlhá
 - zaisťuje vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči     
   fyzickálnemu a chemickému pôsobeniu. 
 - vhodná na muriva hrúbky 500 až 1000mm,       
 - prepojená titánovým drôtom dĺžky 1000mm

12,10 €

18,95 €

Lectros - Poplatinovaná titánová anóda - extra dlhá
 - zaisťuje vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči     
   fyzickálnemu a chemickému pôsobeniu. 
 - vhodná do hrúbky muriva 1000mm a viac
 - prepojená titánovým drôtom dĺžky 1000mm

26,90 €

Lectros - Krimpovacie konektory
 - krimpovacie konektory sa používajú na prepojenie  
   titánového drôtu
 - cena je uvedená za jeden konektor

1,45 €

Lectros - Digitálna diagnostická a napájacia jednotka   
- ktorá môže sledovať aktuálny systém pričom, rovnako 
  zabezpečuje napájanie, 
- ideálne zariadenie pre kontrolu výkonu systému
- postačuje pre max. 100 anód

370,0 €

Lectros - Napájacia jednotka   
 - srdce systému: robustná napájacia jednotka sa 
   automaticky upravuje podľa stupňa vlhkosti v stene. 
 - elektrické napätie zostáva konštantné, to zaručuje   
   optimálny proces sušenia.

79,85 €

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

pilat@aquastop.sk, 
www.aquastop.sk

Lectrolyte  
 - vodivá výpňová malta na plnenie do vyvŕtaných otvorov 
   pre anódy
 - predáva sa v 5 kg baleniach

68,75 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH



Lectros - Titánový prepojovací drôt
- potrebný na premostenie ponad dvere atď.
- predáva sa v násobkoch, 10, 20 alebo 25m
- cena je uvedená za jeden meter

6,70 €

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

pilat@aquastop.sk, 
www.aquastop.sk

Lectros - Uzemňovací kábel
- potrebný na pripojenie napájacieho zdroja k   
  uzemňovacej tyči 
- farebný zelenožltý pružný 1,5mm kábel s PVC ochranou
- minimálne dodávané množstvo 10m 
- cena je uvedená za 10m

8,75 €

Lectros - Dodatočná izolácia pripojovacieho kábla Zelená
- potrebný na izolovanie hladkého titánového drôtu
- PVC izolácia s vnútorným priemerom 2,5mm
- minimálne dodávané množstvo 10m 
- cena je uvedená za 10m

5,00 €

Lectros - Dodatočná izolácia pripojovacieho kábla Červená
- potrebný na izolovanie hladkého titánového drôtu
- PVC izolácia s vnútorným priemerom 4,0mm
- minimálne dodávané množstvo 10m 
- cena je uvedená za 10m

8,00 €

Lectros - Krimpovacie kliešte
- tieto klešte sa musia používať pri spojovaní titánového 
  drôtu pomocou titánových krimpovacích konektorov

75,0 €

Produkty elektroosmózy Lectros

Lectros - Uzemňovacia tyč   
- na inštaláciu nepresahujúcu 100 anód je potrebná 
  jedna tyč.
- tyč musí byť umiestnená najmenej 1m od najbližšej 
  anódy

24,50 €

Lectros - Elektroosmotický Kit na dĺžku muriva do 25m
- kit obsahuje: 25 anód pripojených na titánovom drôte, titánový 
prepojovací drôt 10m, napájací zdroj, uzemňovaciu tyč, krimpo-
vacie kliešte, uzemňovací kábel 10m, dodatočnú izoláciu drôtu, 
10ks krimpovacích konektorov, inštalačný manuál, neobsahuje 
vodivú maltu lectrolyte na vyplnenie otvorov anód

480,0 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH


