Balíček
certifikovaného
systémového
riešenia

HYDROIZOLAČNÝ BALKÓNOVÝ
SYSTÉM ATRO na hydroizoláciu balkónov a lodžií

Systémové riešenie odskúšal TSUS a vydal SK technické posúdenie č. SK TP – 19/0047

PREČO BALÍČEK CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA?
Balíček je zložený z rokmi overených produktov a je testovaný v praxi
Pri použití skladby našich produktov Vám vieme profesionálne poradiť
Celý systém prešiel overovacími skúškami
Vieme Vám vypočítať spotrebu materiálu z jednotlivých položiek
Vš e tk y p rod u k t y systém ového r ieš en ia s ú s l oven s k éh o a n em ec k éh o pôvod u.

Zloženie balíčk a:
pružná hydroizolácia
posyp

Aquall MS
Kremičitý piesok

hliníkový plech

Balkónový profil MAXI

hliníkový plech

Roh k balkónovému profilu

hliníkový plech

Spojka k balkónovému profilu

lepenie profilov

Bostik Superfix MS grau

pružné lepidlo
škárovanie
tmelenie detailov

Atro FLEX S1
Ardacolor Flex hellgrau
Bostik 2720 MS hellgrau

Hlavnú položku v certifikovanom riešení tvorí

Čo to je?
Je to hydroizolačný materiál balkónov na báze pružných MS Polymérov

VÝHODY AQUALL MS
ŽIADNE PÁSKY – tento postup nevyžaduje páskovanie detailov
BEZ PENETROVANIA
BEZ MIEŠANIA
RÝCHLE TUHNUTIE - iba 2 hod. v lete
NEVADÍ MU DÁŽĎ
CELKOVÁ ÚSPORA NA PRÁCI A DOPLNKOVÝCH MATERIÁLOCH
(pásky, penetrák, tmely...) min. 8 €/m2

Aquall šetr í čas a aplik áciu z vládne aj pomocná pracovná sila.
Názor používateľa AQUALLu:
“Ak jeden balkón s Aquall-om urobím s prestávkou za 10 minút, pri 40 balkónoch je to
maximálne 1 deň. Ak by som ich robil s dvojzložkovou cementovou stierkou a páskami,
tak sa pri nich zdržím minimálne 3 dni. Vieš si predstaviť, koľko štvorcov fasády mi za ten
čas chlapi natiahnu? A o koľko dní skôr skončím zákazku a môžem ich presunúť na ďalšiu?
Mám toľko zákaziek, že jednoducho nestíham a s Aquall-om viem tie termíny dodržať.“

Ďalej o produkte Aquall
+ video tu
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Poradíme Vám?
Kontaktujte nášho obchodného zástupcu

