Aquastop
ďalšie špeciálne
výrobky pre
• Vzlínajúcu vlhkosť
• Hydroskopickú vlhkosť
• Kondenzačnú vlhkosť

elektroosmóza
ochrana
proti
vlhkosti

- odvlčovacie omietky LUDIKON
- s úspechom používane v Nemecku
a Rakúsku viac ako 40 rokov
- systém sanácie založený na báze 		
kryštalických hydroizolácii OXYDTRON
- podrezávanie muriva pomocou 		
reťazových píl PRINZ

- vysušovače a odvlhčovače REMKO

AQUASTOP,
Továrenská 9,
956 33 Chynorany

Využite naše bezplatné poradenstvo
Sme členmi rakúskej akamob. : 0907 756 015
démie AFE, ktorá sa zaobetel. : 038 531 3901
rá vlhkosťnou a energetickou efektivitou objektov.
OCHRANA

pilat@aquastop.sk,
www.aquastop.sk
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vzlínajúca pozrime
vlhkosť sa bližšie
- príznaky ako to
funguje
v prírode

Kto to nezažil v určitom momente ? Zatuchnutosť vlhkých múrov
v starých budovách so žiadnou, alebo nedostatočnou izoláciou.
Omietka začne odpadávať zo stien, objavia sa soľné výkvety s odlupovaním farby na fasáde. Škvrny s plesňou
na stenách spôsobia, že v týchto miestnostiach
je nemožné žiť. Toto je zvyčajne na konci procesu, ktorý trvá už niekoľko rokov. V tom momente by bolo zlé sanovať tieto poškodené
oblasti iba “kozmeticky”, t.j. iba s trochu omietky a farby, a tým sa musieť zmieriť s veľmi
nezdravým životným prostredím a s vyššími
nákladmi na energie. Tento stupeň poškodenia
si vyžaduje dôkladné nápravné opatrenia, aby
sa zabránilo celkovému narušeniu častí domu.
V mnohých prípadoch sú to spôsoby ktoré
stoja veľké množstvo času a financií. Pomocou
metódy podrezávania muriva sa murivo rozreže
mechanicky a horizontálny izolačný materiál je
vložený do škár. Metóda injektáže vyžaduje nespočetné
množstvo malých otvorov vyvŕtaných do muriva, aby
sa injektážny materiál chemicky naviazal do muriva. Ešte zložitejší a
nákladnejší spôsob
je položenie nových
častí základov a
následná aplikácia
izolačného materiálu. Pri vykonávaní
takýchto náročných
operácií v budovách,
ktoré sú často historické,
je nemožné vylúčiť statické
problémy a poškodenia.
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Spôsob, akým odstrániť vlhkosť zo stien prostredníctvom použitia prírodného princípu.
Elektrický potenciál, ktorý vzniká, keď voda
stúpa v murovanej stene spôsobí že molekuly
vody budú vždy putovať od plusového pólu k
mínusovému pólu. Môžeme tu hovoriť o elektroosmóze. Túto prírodnú zákonitosť objavil
fyzik Reuss pred asi 200 rokmi a v polovici
70. rokov 20-teho storočia spoločnosť Lectros
využila tento princíp na vysychanie stien. Od
tej doby, bola táto metóda trvale vystavená
komplexnej sérii testov, a rovnako sa trvalo
prispôsobuje súčasnému stavu techniky. Suché múry - a teda správna úroveň
kvality bývania - možno dosiahnuť
ľahko a so 100% istotou pomocou
elektroosmózy Lectros. Prostredníctvom neustáleho vývoja v priebehu posledných 20 rokov Lectros
neustále rozširuje svoje vedúce
postavenie v Európe medzi rôznymi spoločnosťami, ktoré ponúkajú
elektrofyzikálne metódy sušenia
muriva.
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vysušovanie
stien
elektroosmózou
Lectros vysušuje vlhké murivo s minimálnymi nákladmi a za použitia prirodzeného princípu pohybu vody
pomocou elektroosmózy. Extrémne nízke náklady na
prevádzku systému, zabraňujú opätovnému vzlínaniu vlhkosti do stavebného materiálu. Tento ochranný spôsob sanácie nevyžaduje takmer žiadnu inváziu do stavebnej konštrukcie; musia byť odstránené
iba staré omietky, ktoré boli poškodené vlhkosťou a
soľou. Tieto musia byť odstránené pri akomkoľvek
spôsobe sanácie. Systém funguje perfektne v
akomkoľvek type muriva (tehla, kameň, kompozitné aj betónové steny), napriek trvalej prevádzke
spotreba energie zostáva zanedbateľne nízka. Zatiaľ
čo funkcia systému elektro-osmózy je bezúdržbová, je vhodné dať si funkčnosť systému pravidelne skontrolovať špeciálne vyškolenými technikmi. Elektroosmóza Lectros beží na veľmi nízkom napätí s minimálnym prúdom (rozsah mA), a ako výsledkom je prevádzka úplne bezpečná
pre ľudí, zvieratá a rastliny a veľmi efektívna z hľadiska nákladov.

elektroosmóza
- ako to funguje?
Potom, čo boli namontované poplatinované titánové
anódy, je do nich aplikované malé napätie pomocou
napájacieho zdroja . Titánový drôt v kontakte so stenou
a samotné anódy budú okamžite viesť elektrinu. Výsledok je ekvivalentný s jednou trvale vodivou anódou,
umožňujúci veľmi rýchlo vybudovať v stene elektrický
potenciál.

Stena predtým ako bola
inštalovaná elektroosmóza
Prvotné zapnutie v navlnutej stene. Úplné elektrické vedenie.

Po určitej dobe nerozpustný film oxidu titaničitého sa
vybuduje na povrchu titánového drôtu zabudovaného v
stene. Akonáhle sa vytvorí tento film, elektrické vedenie
cez titánový drôt do steny je značne obmedzené. Anódy
budú prirodzene aj naďalej zabezpečovať el. vedenie a
tak zachovajú potenciál steny.
Aby sme to zhrnuli, možno povedať, že systém Lectros je
prakticky sebaochraňujúci – pri odere alebo poškriabaní
titán rýchlo vytvorí ďalšiu ochrannú vrstvu.

Popis systému
1. Riadiaca jednotka

Srdce systému: Napájací zdroj Lectros sa automaticky
prispôsobí stupňu vlhkosti v stene. Elektrické napätie zostáva konštantné, a tým zaručuje optimálne
sušenie, ktoré možno ľahko sledovať prostredníctvom nášho monitorovacieho zariadenia.

2. Anóda (hlavný dirigent)

Anódy Lectros boli vytvorené s rozsiahlym využitím
komerčne čistého titánu potiahnutého platinou,
zaisťujúcou vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči
fyzickému a chemickému pôsobeniu.

Stena potom ako bola
inštalovaná elektroosmóza

3. Zemniaca tyč

Pre inštaláciu v okolitom teréne. Jednoduchá manipulácia a špeciálne materiálové zloženie sú výhody,
ktoré znesú akékoľvek porovnanie.
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systém
Lectros
Lectros osmotický hydroizolačný systém môže byť
analyzovaný pomocou jednoduchého elektronického
zariadenia. Toto je veľký krok vpred pre architektov,
projektantov, atď, na všetky typy budov, či už historických alebo komerčných nehnuteľností. Dodávateľ
môže kedykoľvek pomocou multifunkčného prístroja
analyzovať, ako elektroosmóza Lectros pracuje.

Každá murivo, ktoré nie je chránené správne
nainštalovanou modernou hydroizoláciou je náchylné
k vzlínajúcej vlhkosti.

Jednoducho tým, že využije proces vzlínania a vedeckým
spôsobom ho obráti.

Moje steny sú staré a veľmi hrubé - bude to
stále fungovať?

Odborne nainštalovaný systém Lectros funguje prakticky vo všetkých známych druhoch stavebných
konštrukcií - bez ohľadu na ich vek.

Bude inštalácia náročná a vyžadovať veľké zásahy ?
Naopak, inštalácia je jednoduchá a veľmi rýchla.

Lectros Systém môže byť monitorovaný na: a) Elektrický náboj v stene (statická elektrina)
b) Elektrický prúd v systéme
c) Elektrické napätie systému

Budú sa zabudovávať nejaké chemikálie v mojom dome?
Nie! Tento systém je bez chemikálií.

Koľko bude stáť prevádzka systému?

Všetky monitorované hodnoty je potom možné
vytlačiť na grafe a môžu byť analyzované f. Lectros International Limited.

Asi toľko ako malý elektrický zvonček vchodových dverí.

Ako je možné, že spojovacie drôty nekorodujú?

Tajomstvo dlhej bezporuchovej prevádzky a životnosti
systému je v rozšírení použitia komerčne čistého titánu,
potiahnutého prvkami platiny. Toto nám umožňuje
poskytnúť záruku 30 rokov.

Výtlačok je dispozícii pre vlastníka domu alebo architekta a tým bude zároveň plne zdokumentovaná
efektivita účinnosti hydroizolačných opatrení v danom
objekte.
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Čo spôsobuje problémy s vlhkosťou?

Ako môže elektroosmóza Lectros zabrániť
vzlínajúcej vlhkosti?

Pri bežných hydroizoláčných systémoch je zvyčajne
potrebná deštruktívna skúška na určenie, či daný systém pracuje správne.
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Lectros
začiatky

Lectros
v dnešnej
dobe

Spoločnosť bola založená v roku 1978 pánom
a pani Gerald-Adamsovcami,
Lectros International Limited má viac ako 20
rokov skúseností v odbore kontroly vzlínajúcej vlhkosti, jasný dôkaz o spôsobilosti Lectros na trhu.
Naša konkurencia nám môže aj naďalej závidieť
inštalácie na jedných z najprestížnejších
stavieb v celej Európe.
Budovy, ako H.M. Queen - Crown ,
Zámok Ripley,
Marketfield Hall,
Broughton house,
zámok Chatsworth,
Manchesterská univerzita,
Biskupský palác - Ely Cathedral,
Prezidentská rezidencia Dublin
... aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Lectros
elektrooosmotický
hydroizolačný systém bol inštalovaný vo viac
ako 80.000 nehnuteľnostiach v priebehu
posledných 20 rokov, to je ďalší dôkaz o
účinnosti a spoľahlivosti systému Lectros.
Či už je to rodinný dom, komerčný objekt, alebo pamiatkovo chránený objekt,
Lectros je najjednoduchší, najčistejší a
najbezpečnejší systém regulácie účinkov
vzlínajúcej vlhkosti.
V súčasnosti keď sa vo svete usilujeme
o ekologickejšie, bezpečnejšie produkty,
elekroosmóza Lectros vedie aj na tomto
poli, je bez chemických látok, bezpečný
pre životné prostredie a bez zdravotných
rizík.
Lectros patentovaný elektrický hydroizolačný systém je bezpečnou voľbou.

Kaplnka Urmston, Manchester
Prezidentský palác, Dublin

Electroosmóza našla rastúce uznanie ako alternatíva k injektáži a ku klasickej horizontálnej hydroizolácii. Ak je správne namontovaná,
aktívna elekroosmóza poskytuje viditeľne
najrýchlejšie výsledky.

OCHRANA

BUDOV

VOČI

VLHKOSTI

OCHRANA

BUDOV

VOČI

VLHKOSTI

Lectros príbeh
pokračuje

Architekti v celom Spojenom kráľovstve bez váhania špecifikujú inštaláciu
Lectros elektroosmotického hydroizolačného systému. Je zámerom Lectros International Limited ako inovátorov najlepšieho systému k dispozícii,
nepretržitý výskum a tam, kde je to možné zlepšenie aktívnej elektroosmózy.

Manchesterská univerzita

Mnohé zmluvy boli úspešne podpísané na
nehnuteľnostiach pod dohľadom pamiatkových
úradov v Anglicku (English Heritage, The National
Trust), ďalšie potvrdenie úspechu osmotického
hydroizolačného systém Lectros.
Mnoho úradov grófstiev po celej Veľkej Británii
špecifikuje Lectros osmotický hydroizolačný systém.
Úrady ako je Trafford Borough Council, Scunthorpe
Borough Council a v severovýchodnom Anglicku Derbyshire Borough Council, aby sme vymenovali len
niekoľko.
Manchesterské múzeum

Lectros
školenia
Architekti v celom Spojenom kráľovstve bez váhania špecifikujú inštaláciu Lectros elektroosmotického hydroizolačného systému.
Je zámerom Lectros International Limited ako inovátorov
najlepšieho systému k dispozícii, nepretržitý výskum a
tam, kde je to možné zlepšenie vlastností aktívnej elektroosmózy.
Mnohé zmluvy na odstránenie vlhkosti boli úspešne podpísané na nehnuteľnostiach pod dohľadom pamiatkových
úradov v Anglicku (English Heritage, The National Trust),
ďalšie potvrdenie úspechu osmotického hydroizolačného
systém Lectros.
Mnoho úradov grófstiev po celej Veľkej Británii špecifikuje Lectros osmotický hydroizolačný systém. Úrady ako je
Trafford Borough Council, Scunthorpe Borough Council a
v severovýchodnom Anglicku Derbyshire Borough Council, aby sme vymenovali len niekoľko.

Zavolajte nám TERAZ a dohodnite si termín stretnutia:
0907 756 015
AQUASTOP,
Továrenská 9,
956 33 Chynorany

pilat@aquastop.sk,
www.aquastop.sk
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ZÁRUKA
NA NAMI
INŠTALOVANÝ
SYSTÉM LECTROS
JE 20 ROKOV
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