PROFESIONÁLNE SYSTÉMY

RIEŠENIA PRE SANÁCIU
VLHKÉHO MURIVA A PROTI
VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI
OCHRANA A SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA
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riešenia pre sanáciu vlhkého muriva a proti vzlínajúcej vlhkosti
Vysoká vlhkosť škodí

Známky vlhkosti

Vysoké hodnoty vlhkosti v murive, či sú už spôsobené
vlhkosťou vzlínajúcou alebo zvonka prenikajúcou ovplyvňujú
mechanické vlastnosti stavebných materiálov a spôsobujú
ich rozpad. Vlhkosť následne zvyšuje aj tepelné straty budovy
a môže spôsobiť aj čiastočnú alebo úplnú deštrukciu stavby.
Vlhký podklad zhoršuje priľnavosť náterov a môže viesť až k
drobeniu a opadávaniu vrchných častí omietky. Nadmerná
vlhkosť muriva spôsobuje tiež možnosť vzniku výkvetov,
škodlivých plesní a nepríjemných zápachov a navyše
nepriaznivo pôsobí aj na zdravie človeka, pretože zhoršuje
vnútornú mikroklímu. Našim cieľom je obnoviť v plnom rozsahu
potenciál vlhkého muriva a zabezpečiť priaznivé podmienky
pre bývanie.

Najviditeľnejšími a najbežnejšími známkami tohoto problému,
ktorý znižuje kvalitu bývania sú:
• drobenie povrchu
• vytváranie soľných výkvetov
• výskyt plesní a rias
• opadávanie vrchných častí povrchov
• škody a deštrukcia omietky.

Meranie vlhkosti v murive

Príliš vysoké hodnoty vlhkosti v murive majú negatívny vplyv na
komfort vnútornej klímy, čím sa zvyšujú náklady na vykurovanie
objektu v zime a na klimatizáciu v letných mesiacoch.
V súvislosti s vlhkosťou spôsobenou nadmernou kondenzáciou
vodných pár či prenikajúcou dažďovou vodou môžeme hovoriť
o tzv. „premenlivom” probléme, vzhľadom k tomu, že je priamo
ovplyvnená meteorologickými alebo klimatickými javmi.
Zemná vlhkosť vzlínajúca kapilárami v murive je stabilnejším
problémom s výraznejším finančným dopadom a ovplyvnením
životnosti budovy.
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Stupeň vlhkosti muriva sa presne stanovuje vlhkomerom
(hygrometrom). Vlhkomery umožňujú určiť percento vlhkosti.
Samotné meranie je založené na princípe vodivosti stenového
podkladu.

V letných mesiacoch sa
voda zo stien odparuje,
soli minerálov
kryštalizujú pod
povrchom omietky
a finálneho náteru a
spôsobujú rozrušenie a
deštrukciu muriva.

Pri kapilárnej
vzlínavosti sa voda
kapilárami dostáva do
muriva.

Hlavné príčiny
vlhnutia muriva
NADMERNÁ POVRCHOVÁ KONDENZÁCIA
Príčinou nežiadúcej povrchovej kondenzácie vodných pár
na stene je často zlý návrh alebo realizácia tepelnej izolácie
(prítomnosť tepelných mostov) či nadmerná interiérová
vlhkosť spôsobená nedostatočným vetraním alebo zle
nadimenzovaným kúrením.
PRENIKAJÚCA ZRÁŽKOVÁ VODA
Škody v súvislosti s prenikaním dažďovej vody (vlhkosťou z
dopadajúceho dažďa) sú spôsobené priamym kontaktom – voda
počas dažďa dopadá priamo na murivo a v dôsledku zlého návrhu
či infiltrácie preniká vlhkosť do muriva. Vlhkosť z presakovania
dažďovej vody do muriva môže byť spôsobená aj prienikmi
strešným plášťom, izoláciou terasy či balkónu či nefunkčným
odkvapovým žľabom. Pri daždi soli minerálov stavebných
materiálov absorbujú vzdušnú vlhkosť a vytvárajú sa tak vlhké
mapy, ktoré sú na okrajoch lemované soľným prstencom.
KAPILÁRNE VZLÍNAJÚCA ZEMNÁ VLHKOSŤ
Nežiadúca vlhkosť pri kapilárnej vzlínavosti vody (vzlínajúcej
základovej vlhkosti) v murive môže byť spôsobená
nefunkčnosťou alebo absenciou horizontálnej izolácie,
nedostatočným odvodom zrážkovej vody a vzlínajúcou
podzemnou vodou. Stupeň kapilárnej vzlínavosti vody závisí
od nasiakavosti - poréznosti použitého stavebného materiálu.
Čím majú kapiláry menší prierez, tým vystupuje voda do
väčšej výšky, ako napr. tehly či malta s malými pórmi 1 až 5mn.
Napriek možnému vzostupu vlhkosti do určitej výšky je u
materiálov s menšími pórmi pohyb kapilárnej vlhkosti smerom
k povrchu pomalší. U materiálov s pórmi väčšími ako 100mn
je, vzhľadom k nízkemu kapilárnemu podtlaku výška kapilárnej
vzlínavosti obmedzená (podtlak je kapilárna sila, vplyvom
ktorej stavebný materiál nasáva do svojho kapilárneho systému
základovú vlhkosť). Vplyvom kapilárnych síl môže nasatá voda
vystúpiť až výšky nad 10 m. Vzhľadom na to, že kapilárne sily
sú kompenzované postupným difundovaním (odparovaním)
vodných pár, je stupeň vlhkosti viditeľný obvykle len do
výšky 1 až 2 m. Pri priaznivých a stabilných poveternostných
podmienkach by mala kapilárna vzlínavosť dosiahnuť
optimálnu hodnotu, ktorá je závislá od kapilárnej nasiakavosti a
difúzneho odporu samotného stavebného materiálu.
Kapilárna vzlínajúca základová vlhkosť so sebou prináša
i minerálne soli, ktoré sa usádzajú vnútri muriva, zvyšujú
jeho hygroskopickosť a spôsobujú výkvety solí na omietke.
Vlhkosť pritom postupuje zo základov do obvodových stien
stavby kapilárnou sústavou v stavebných materiáloch spolu
s rozpustenými soľami. V dôsledku nedostatočného vetrania
obytných priestorov dochádza k vyrážaniu solí, ktoré sa na
povrchu objavujú formou kryštálových výkvetov. Dobre
vetrané priestory s nižšou relatívnou vlhkosťou napomáhajú
rýchlejšiemu odparovaniu vlhkosti z muriva a vykryštalizovaniu
solí, bez zjavných porúch na povrchu. Čím neskôr soli

PRENIKAJÚCA
ZRÁŽKOVÁ VODA
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NADMERNÁ
POVRCHOVÁ
KONDENZÁCIA

KAPILÁRNE
VZLÍNAJÚCA ZEMNÁ
VLHKOSŤ

minerálov kryštalizujú, tým viac zväčšujú svoj objem a
spôsobujú deštrukciu muriva. Navonok sa poškodenie prejavuje
opadávaním vrchných častí omietok a náterov.

riešenia pre sanáciu vlhkého muriva a proti vzlínajúcej vlhkosti
DEŠTRUKCIA

Nasiaknutá voda v murive môže spôsobiť nasledujúce poruchy
a deštrukcie:
Fyzická deštrukcia
Vznik ľadových kryštálov v čerstvej malte vedie k nadmernej
pórovitosti. V tom prípade zostane malta i po roztopení
ľadu porézna a krehká. V zimnom období voda obsiahnutá
vo vyzretej malte zamrzne a poškodí systém objemovými
zmenami. Vplyvom tepelného šoku dochádza k progresívnemu
trhaniu poréznych stavebných materiálov v dôsledku striedania
zmrznutia a topenia tzv. mrazového poškodzovania.
Deštrukcia vplyvom biologického napadnutia
Na dlhodobo vlhkých stenách a v okolitom prostredí
nachádzajú ideálny habitat pre rozvoj a šírenie rôzne druhy
organizmov (plesne, lišajníky, riasy a mach). Napadnutie týmito
mikroorganizmami pôsobí deštrukčne na povrch a matricu
stavebného materiálu so súčasným negatívnym vplyvom na
komfort vnútornej klímy.
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Zhoršenie tepelnoizolačných vlastností
Voda je lepší tepelný vodič ako vzduch. Nahromadená vlhkosť
z navlhnutého muriva sa stáva spoľahlivým tepelným vodičom,
únik tepla sa zvyšuje a dochádza k zhoršeniu deklarovaných
tepelnoizolačných vlastností. Zavlhnuté murivo má v porovnaní
s murivom suchým o 30% až 50% slabšie tepelnoizolačné
vlastnost.
Chemická deštrukcia
Voda v kvapalnom stave vnáša do muriva nielen rozpustené
soli obsiahnuté v malte, ale aj agresívne látky z ovzdušia ako
napr. SO2 a CO2. Vápenaté spojivo, vápno a CaCO3 obsiahnuté
v omietke sa interakciou pri kontakte s týmito látkami stávajú
rozpustnejšími, čo vedie k rýchlemu rozrušeniu štruktúry
muriva.

Čo podniknúť
NADMERNÁ POVRCHOVÁ KONDENZÁCIA

PRENIKAJÚCA ZRÁŽKOVÁ VODA

Problém s nadmernou vlhkosťou kondenzácie je možné vyriešiť
prijatím vhodných sanačných opatrení tak, aby sa príčina
vlhkosti odstránila: časti stavebnej konštrukcie, kde je teplota
vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v
bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie, t.j. miesto
kadiaľ uniká podstatne viac tepla. V týchto častiach s výraznými
teplotnými rozdielmi vznikajú v dôsledku rôznorodosti
stavebných materiálov (napr. tehlové murivo a železobetónová
konštrukcia) studené miesta, s následnou kondenzáciou
vodných pár. Čím väčšie sú teplotné výkyvy a čím častejšie
striedania zmrznutia a topenia, tým vyššia bude vlhkosť
akumulovaná v murive.

Kineticka energia dopadajúceho dažďa vedie k vymývaniu a
následnému mechanickému rozrušovaniu zrážkovou činnosťou,
s relatívnym či výrazným pohlcovaním vlhkosti, podľa výskytu
zrážok. Dažďová voda preniknutá do štruktúry muriva vedie
k zvýšeniu pórovitosti omietky a jej následnému vydúvaniu,
drobeniu a opadávniu.

Riešenia pre nápravné opatrenia

Riešenia pre nápravné opatrenia

Najčastejším riešením je zateplenie budovy fasádnym
zatepľovacím systémom. Tento zásah umožní nielen potlačiť
známky degradácie (výskyt plesní a rias), ale aj odstrániť príčiny
ich rastu a rozvoja.

Tento problém je možné vyriešiť len obnovením
nepriepustnosti plášťa a dokonalej hydroizolačnej bariéry.

VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ systém MARCOTHERM
pozostávajúci z „balíka” dielčích produktov je zárukou
výrazných úspor energie Systém MARCOTHERM vytvorí
kontinálnu
izoláciu obvodového plášťa budovy, zdravšie a príjemnejšie
prostredie a zlepší estetický vzhľad fasády budovy z
hľadiska dlhodobej celistvosti a neporušenosti použitých
stavebných materiálov. Komplexné riešenia tepelných
izolácií a rozličné finálne povrchové úpravy umožňujú
perfektné prispôsobenie systému
MARCOTHERM akýmkoľvek
projektovým požiadavkám.
Práce vykonané v súvislosti
so zatepľovacím systémom
MARCOTHERM sú poistiteľné na
dobu 10 roko.
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Čo podniknúť
KAPILÁRNE VZLÍNAJÚCA ZEMNÁ VLHKOSŤ

Nedostatočná alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia, t.j.
vodotesná izolácia spôsobuje u starších ale často i u novších
stavieb nemalé problémy s vlhkosťou. Najviditeľnejšími a
najbežnejšími známkami problému s kapilárne vzlínajúcou
vlhkosťou sú: drobenie a opadávanie vrchných častí povrchov,
vytváranie soľných výkvetov a deštrukcia omietky.

Riešenia pre nápravné opatrenia
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FYZICKÁ BARIÉRA
Problém je možné vyriešiť dodatočným vložením hydroizolácie
z neporézneho materiálu do muriva tak, aby sa zabránilo
kapilárnemu vzlínaniu vody. V minulosti sa používali olovené
plechy a plastové fólie. Tieto systémy sú dnes nahradené
hydroizolačným plášťom. Toto riešenie môže narušiť stabilitu
stavby a je mnohokrát tažko aplikovateľné.
CHEMICKÁ CLONA
Spočíva v tlakovej chemickej injektáži, t.j. bariére chemickou
látkou, ktorá sa injektuje do vopred vyvŕtaných otvorov vo
vlhkej murovanej konštrukcii. Injektážna zmes vo vrtoch reaguje
a týmto chemickým procesom sa vytvorí tzv. hydroizolačná
clona, ktorá zabraňuje vzlínajúcej vlhkosti. Slabinou tohto
riešenia je náročné vytvorenie rovnomernej a kontinuálnej
injektážnej impregnácie vlhkého muriva.
MAKROPORÉZNA OMIETKA
Definitívnym riešením problémov so vzlínajúcou vlhkosťou
je použitie odvlhčovacieho sanačného omietkového
systému, ktorý vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zaručuje
mimoriadne rýchle odparovanie vlhkosti z vlhkéhomuriva,
pričom samotná omietka zostáva suchá. Spoločnosť Colorificio
San Marco vyvinula Systém NEPTUNUS - sadu prípravkov,
schopných udržať spoločným účinkom stupeň vlhkosti muriva
v prijateľných medziach a umožniť odvádzanie vlhkosti vo
forme pary.

Tradičná
mikroporézna
štruktúra

Trhlina
vzniknutá
zvýšením
objemu
kryštálov

Makroporézna
štruktúra

Nessuna rottura

Neporušený povrch bez viditeľných prasklín
SYSTÉM NEPTUNUS
Odvlhčovací sanačný omietkový systém NEPTUNUS - maltová
zmes na báze cementu:
KOTVIACA PRÍSADA NEPTUNUS - modifikátor na sanačné
odvlhčovacie omietky
OCHRANA PROTI VÝKVETOM SOLÍ NEPTUNUS - fixačný
prostriedok na hydrofobizáciu pod odvlhčovacie omietkové systémy
SPEVŇOVAČ NEPTUNUS - siloxánový fixačný prostriedok proti
výkvetom solí na omietky Neptunus
ODVLHČOVACIA OMIETKA NEPTUNUS - sanačná odvlhčovacia
omietka na vlhké murivo označená značkou CE podľa STN EN 998-1

ODVLHČOVACÍ SANAČNÝ OMIETKOVÝ
SYSTÉM BIOMARC
Systémy na báze čistého prírodného hydraulického vápna
radu odvlhčovacích omietok BIOMARC DEUMIDIFICANTE na
opravu a sanáciu vlhkosti vystaveného muriva ohrozeného
výkvetmi u biostavieb či pri rekonštrukcii historických objektov.
Čisto prírodné hydraulické vápno NHL 3,5 používané v
produktovom rade BIOMARC je označené značkou CE a je v
súlade s požiadavkami normy STN EN 459-1 a požiadavkami pre
ekologicky kompatibilné materiály.
HRUBÁ ODVLHČOVACIA OMIETKA BIOMARC - ekologický
kotviaci vápenný mostík proti výkvetom soli označený značkou
CE, v súlade s požiadavkami normy STN EN 998-1

FINÁLNA OMIETKA NEPTUNUS - vyrovnávacia odvlhčovacia
omietka na vlhké murivo

ODVLHČOVACIA OMIETKA BIOMARC - ekologická
sanačná vápennáomietka označená značkou CE, v súlade s
požiadavkami normy STN EN 998-1

NEPTUNUS PRIMER H - siloxánový fixačný prostriedok pre
interiér a exteriér

FINÁLNA ODVLHČOVACIA OMIETKA BIOMARC –
ekologická finálna sanačná vápennáomietka

VYPLŇOVACÍ PROSTRIEDOK NEPTUNUS - siloxánový
ochranný prostriedok na steny s vysokým vyrovnávacim
účinkom

Odvlhčovacie omietky produktového radu BIOMARC
DEUMIDIFICANTE sú plnohodnotnou náhradou cementových
produktov radu Neptunus v rámci sanačného odvlhčovacieho cyklu.

NEPTUNUS - siloxánový ochranný prostriedok pre interiér a
exteriér

Pre bližšie informácie ohľadne časových intervalov a prípravy
materiálov odkazujeme na technické listy jednotlivých
produktov. Predíde sa tak prípadných chybám, ktoré by mohli
znížiť účinnosť zásah.
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Neporušený povrch bez viditeľných prasklín
FINÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Je nutné zvoliť finálnu úpravu s vynikajúcou priedyšnosťou
podľa tabuľky TAB.1 tak, aby bola zaručená maximálna účinnosť
odvlhčovacieho sanačného omietkového systému na báze
vápna či cementu.

Omietky NEPTUNUS

Finálne úpravy

KOTVIACA
PRÍSADA
NEPTUNUS
ODVLHČOVACIA
OMIETKA
NEPTUNUS

esterni/interni

VÝKVETOM SOLÍ
NEPTUNUS

interni

NEPTUNUS
SPEVŇOVAČ
NEPTUNUS
PRIMER H

Na báze vápna

Na báze silikátov

Na báze siloxanov

ANTICA CALCE

MARCOSIL
PITTURA LISCIA

NEPTUNUS
RIEMPITIVO

MARMO ANTICO

MARCOSIL
PITTURA
RIEMPITIVA

NEPTUNUS

MARMORINO
CLASSICO

MARCOSIL KP

VELATURE

INTONACHINO
MINERALE

FINÁLNA OMIETKA
NEPTUNUS
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Odvlhčovacie
omietky BIOMARC
DEUMIDIFICANTE

Na báze vápna

Na báze silikátov

Na báze siloxanov

ANTICA CALCE
PLUS

MARCOSIL
DOMUS

PERLACEO

Na báze silikátov

Na báze siloxanov

GRASSELLO DI
CALCE

Na báze vápna

Poréznosť povlakov z náterových hmôt

HRUBÁ
ODVLHČOVACIA
OMIETKA BIOMARC
ODVLHČOVACIA
OMIETKA BIOMARC
FINÁLNA
ODVLHČOVACIA
OMIETKA BIOMARC

NA BÁZE SILOXANOV

NA BÁZE VÁPNA

Siloxanové prípravky produktového radu NEPTUNUS zaručujú
dobrú priedyšnosť a vysokú vodoodpudivosť. Siloxánové spojivá
sú deriváty kremíkového kovu, ktorý sa extrahuje z kremenného
piesku. Technologická evolúcia a inovácia nadväzujúca na tradície,
ktorá zavádza moderné metódy a techniky a ponúka riešenia
čoraz akútnejších problémov z pohľadu životného prostredia.
Siloxanové prípravky vnikajú hlboko do pórov podkladu
a poskytujú účinnú ochranu proti degradácii spôsobenej
klimatickými vplyvmi (mrznutie/topenie) a pôsobením chemicky
agresívneho prostredia (kyslých dažďov).

Vápno je jedným z najstarších spojív, ktoré bolo dlhé roky
oceňované pre svoju schopnosť priamej väzby na podklad a
kompatibilitu s väčšinou materiálov už existujúcich stavieb.
Minerálne úpravy na vápennej báze nachádzajú uplatnenie
predovšetkým v oblasti ochrany a dekorácie interiérových
priestorov a fasád budov. Napomáhajú obnoviť a zachovať
pôvodnú podobu a jedinečný ráz historických budov.
Povrchové úpravy na vápennej báze zabezpečujú dlhodobý
farebný efekt s jemným tieňovaním a odtieňami. Vyznačujú
sa vysokou priedušnosťou, zaručujú stabilné prepúšťanie
vodných pár, udržujú optimálnu vlhkosť v obytnom priestore
a zabezpečujú výrazný hygienický a protiplesňový účinok.
Výsledkom je optimálna teplota, zdravá a príjemná vnútorná
klíma a lepšia kvalita bývania.

Vypĺňajú praskliny a póry, čím zamedzujú vnikaniu špiny a
rôznych nečistôt do materiálu. Ošetrené povrchy horšie prijímajú
špinu a smog. Ošetrené plochy majú pri skrápaní vodou alebo
vystavení účinku dažďa samočistiacu vlastnosť. Zabezpečia
pre premaľované plochy vysokú vodoodpudivosť (výrazný
„perličkový” efekt zabráni vnikaniu dažďovej vody). Vďaka
hydrofóbnym účinkom pri zachovaní pôvodnej priedušnosti
vznikne v podklade suchá zóna, ktorá zabráni vzniku škodlivých
machov či plesní a narušeniu celistvosti materiálu. Na finálne
úpravy NEPTUNUS a NEPTUNUS RIEMPITIVO je možné aplikovať
bez zníženia priedušnosti systému dekoračné úpravy VELATURE
a PERLACEO (v interiéroch) na siloxanovej báze. Produktový rad
GREENSPIRIT šetrný k životnému prostrediu zahŕňa siloxanové
nátery NEPTUNUS.

NA BÁZE SILIKÁTOV
Vysoko priedušné povrchové úpravy odolné proti
poveternostným vplyvom. Silikátové nátery minerálneho
pôvodu produktového radu MARCOSIL sú ideálne pre obnovu
a reštaurovanie historických objektov a pamiatok v centrách.
Vysoká priľnavosť náterov MARCOSIL k podkladu je daná
chemickou reakciou medzi spojivom – kremičitanom draselným
a minerálnymi zložkami stenového podkladu.
Táto reakcia tzv. silikatizácia vytvára stabilnú a nerozpustnú
paro- a vzduchopriepustnú zlúčeninu, ktorá poskytuje
efektívnu ochranu proti poveternostným vplyvom a agresívnym
účinkom škodlivín z ovzdušia, UV žiareniu a je odolná proti
biologickému napadnutiu plesňami.
Prípravky MARCOSIL DOMUS, MARCOSIL PITTURA LISCIA a
MARCOSIL RIEMPITIVO zodpovedajú požiadavkám normy DIN
18363, ktorá stanovuje maximálny obsah organických spojív na
hodnotu 5%.
Produkty s efektom intonachino MARCOSIL KP 1,2 a MARCOSIL
KP 1,5 sa vyznačujú vlastnosťami minerálnych náterov a sú
hydrofobizované, protiplesňové a algicídne.
Produktový rad GREENSPIRIT šetrný k životnému prostrediu
zahŕňa silikátový systém MARCOSIL.

Produktový rad GREENSPIRIT šetrný k životnému prostrediu
zahŕňa finálne úpravy na vápennej báze.
Produktom Marmorino Classico, Antica Calce a Intonachino
Minerale GF bola udelená predbežná certifikácia EPD
(Environmental Product Declaration – Environmentálne
vyhlásenie o produktoch).
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Sistema deumidificante
KAPILÁRNE VZLÍNAJÚCA ZEMNÁ VLHKOSŤ

1. Stupeň vzlínajúcej vlhkosti

Nedostatočná alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia, t.j.
vodotesná izolácia spôsobuje u starších ale často i u novších
stavieb nemalé problémy s vlhkosťou. Najviditeľnejšími a
najbežnejšími známkami problému s kapilárne vzlínajúcou
vlhkosťou sú: drobenie a opadávanie vrchných častí povrchov,
vytváranie soľných výkvetov a deštrukcia omietky.

Stanovte stupeň vzlínajúcej vlhkosti a vyznačte rozsah zásahu 50 cm nad najvyšším bodom badateľného zavlhnutia.

Definitívnym riešením problémov so vzlínajúcou vlhkosťou
je použitie odvlhčovacieho sanačného omietkového
systému, ktorý vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zaručuje
mimoriadne rýchle odparovanie vlhkosti z vlhkéhomuriva,
pričom samotná omietka zostáva suchá.

10

PRIMA

50 cm

Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula systém NEPTUNUS
- sadu prípravkov, schopných udržať spoločným účinkom
stupeň vlhkosti muriva v prijateľných medziach a umožniť
odvádzanie vlhkosti vo forme pary.

SITUÁCIA PRED ZÁSAHOM

2. Odstránenie narušenej omietky a čistenie

3. Opatrenia proti tvorbe výkvetov

Zasiahnuté a poškodené omietky odstráňte až na pevné jadro.

Naneste štetcom jednu vrstvu prípravku NEPTUNUS ANTISALE
na vytvorenie hydrofobizovanej zóny, ktorá zamedzí prestupu
kapilárnej vody a následným výkvetom solí na povrchu.

Tlakovou vodou alebo v prípade potreby oceľovou kefou
odstráňte z povrchu vystupujúce soli a výkvety.

Chemický charakter zložiek umožňuje zachovanie pôvodnej
priedušnosti podkladu.
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4. Hrubá omietka

5. Stredná omietka

Po 24 hodinách miešajte po dobu aspoň 1 minúty
odvlhčovaciu omietku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE
s kotviacou prísadou NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO v
pomere 5 l prísady na 25 kg malty a 1 l vody. ODVLHČOVACIU
OMIETKU NEPTUNUS naneste na povrch striekaním (aplikujte
len na max. 60% povrchu).

Aspoň 1 hodinu po nanesení kotviacej omietky aplikujte
ODVLHČOVACIU OMIETKU NEPTUNUS riedenú cca 20% vody.
Doba miešania sa môže líšiť v závislosti od druhu miešačky
a teplotných podmienok: čím nižšia teplota, tým kratšie treba
miešať. Pri použití štandardnej miešačky na betónovú zmes
je doba miešania 8/10 min., zatiaľčo u planétovej miešačky
(miešačka so zvislou osou) alebo elektrického miešadla cca 4/6
min. Výsledná zmes musí byť ľahká a pórovitá.
Ak zmes nie je použitá do 15 minút je potrebné znovu ju
premiešať. V prípade potreby pridajte ešte trochu vody, aby ste
dosiahli potrebnú konzistenci.

SITUÁCIA PRED ZÁSAHOM

6. Kontrola hrúbky

7. Konečná vrstva

ODVLHČOVACIU OMIETKU NEPTUNUS je žiaduce naniesť
minimálne v hrúbke 2 cm tak, aby bola zaručená maximálna
účinnosť a trvácnosť makroporézneho systému. Pred aplikáciou
ODVLHČOVACEJ OMIETKY NEPTUNUS pripravte pomocou
hliníkovej laty s libelami príslušné „vodiace kanály” ako pomôcky
na zabezpečenie rovinnosti a správnej hrúbky podkladu. Pred
zatvrdnutím odstráňte nadbytočnú časť omietky
a zarovnajte ju hliníkovou latou. Vyhýbajte sa prílišnému
naťahovaniu hladidlo.

Po 24 hodinách rozrieďte FINÁLNU OMIETKU NEPTUNUS s
22% vody (v pomere 5,1 - 5,4 l vody na 25 kg malty). Navlhčite
podklad vodou a naneste oceľovou špachtľou FINÁLNU
OMIETKU NEPTUNUS a uhlaďte hladidlom so špongiou tak, aby
nedošlo k narušeniu makroporéznej štruktúry systému.
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8. Penetrácia

9. Finálna povrchová úprava

Po dostatočnom vyzretí podkladu (cca 20-28 dní) odporúčame
zmerať zostatkovú vlhkosť systému. Po úplnom uschnutí
naneste na FINÁLNU OMIETKU NEPTUNUS jednu vrstvu
SPEVŇOVAČA NEPTUNUS zriedeného syntetickým riedidlom
(15-20%). Pre obnovenie kompaktnosti plôch z tradičnej
omietky použite fixačný prostriedok NEPTUNUS PRIMER H pre
interiér a exteriér, zriedený vodou v pomere 1:2.

Používajte finálne úpravy s vysokou priedušnosťou vodných pár
a nízkou nasiakavosťou tak, aby bola dosahovaná maximálna
úroveň efektívnosti odvlhčovacieho sanačného omietkového
systému.

A) Finálna úprava hladká
Po úplnom uschnutí podkladu naneste prípravky produktového
radu NEPTUNUS, MARCOSIL a prípravky na vápennej báz.

SITUÁCIA PRED ZÁSAHOM

PRIEDYŠNOSŤ PODĽA TZV.
KÜNZELOVEJ TEÓRIE

B) Silnovrstvová finálna úprava
Na suchý podklad je možno naniesť silnovrstvový náter s
vynikajúcou priedyšnosťou, ako napr. MARCOSIL KP 1,5 alebo
MARCOSIL KP 1,2 či nátery na vápennej báze.

Aby boli odvlhčovacie omietky účinné proti vzlínajúcej
kapilárnej vlhkosti a zabránili tvorbe výkvetov na povrchu
omietky, musia sa vyznačovať nízkou nasiakavosťou a
vysokou priedušnosťou vodných pár. Ako komparačný
parameter je treba zohľadniť difúzny odpor (schopnosť
obvodovej steny prepúšťať vodné pary). Udáva, koľkokrát
je vyšší odpor materiálu prepúšťať vodnú paru ako rovnako
hrubá vrstva vzduchu s rovnakou teplotou. Zaužívaným
ukazovateľom je aj ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd).
Vhodnosť ochranného stavebného náteru má byť odborne
posúdená na základe porovnania požiadaviek normy DIN
18550, ktorá sa zakladá na tzv. Künzelovej teórii a stanovuje,
že exteriérový náter nanášaný na nasiakavý podklad musí
spĺňať 3 nasledujúce požiadavky:

Sd = μ • S ≤ 2 m
Sd = difúzny odpor (difúzna ekvivalentná hrúbka vrstvy) udávaný

μ=

S=

v jednotke: kg/m2 h0,5 Je to vlastne hrúbka vrstvy vzduchu,
ktorej difúzny odpor je rovnaký ako vrstvy „s” meraného
materiálu. Sd steny je daný súčtom jednotlivých Sd jej zložiek.
faktor difúzneho odporu. Faktor difúzneho odporu je
pomerom difúzneho odporu vrstvy vzduchu o takej istej
hrúbke za daných podmienok. Vzhľadom na to, že sa jedná o
pomer je to absolútna hodnot.
hrúbka náteru (v metroch)

W ≤ 0,5 kg/m2 h0,5
W=

koeficient nasiakavosti Predstavuje odpor voči prieniku vody
podľa požiadaviek normy DIN 52617, kde h je časový interval
vyjadrený v hodinách.

Sd x W ≤ 0,2 kg/m2 h0,5
Ak je hodnota vodopriepustnosti náteru približuje k hornej
medznej hodnote, je schopnosť prepúšťať vodné pary
minimálna.

Künzel matematicky formuloval základný princíp,
podľa ktorého má byť zabránené prenikaniu vlhkosti z
vonkajšieho prostredia a pri prípadnom prieniku musí
byť zaručené dostatočné odvádzania vlhkosti v smere
z vnútra von. Tento princíp bol jednoznačne potvrdený
všeobecne známymi zásadami a praxou.
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Polizze Assicurative
ZÁRUKA KVALITY BEZPEČNOSŤ
VÁŠHO DOMU ČI BYTU
Spoločnosť 1999 il Colorificio San Marco v spolupráci s poisťovňou
INA Assitalia ponúka svojim zákazníkom už od roku 1999 možnosť
uzatvoriť poistenie na dobu 5 rokov pre výrobky značky San
Marco.
Poistenie rozsiahlych stavebných prác a rekonštrukcií
určené pre všetky maliarske práce a krytie komplexných a
náročnejších opráv na dobu 5 roko

Druh poistenia
Rozsiahle práce a
rekonštrukcie

Doba trvania
poistenia v
rokoch
5

Poplatky
€ 150,00

+ 0,70% z celkovej ceny prác
(do max € 50.000,00)

€ 150,00

+ 0,50% z celkovej ceny prác
(nad € 50.000,00)

* Táto možnosť poistenia je určená výhradne pracovníkom, ktorým bol akreditovaným certifikačným orgánom ICMQ udelený príslušný certifikát

RICHIEDI ZIONI
INFORMA
AL TUO ORE
RIVENDIT
DI FIDUCIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.it
info@san-marco.it
export@san-marco.it

