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SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA
A TRVALÁ OCHRANA FASÁD

Pr i použití doporučených mater iálov a postupov, spoločnosť Atro garantuje dané systémové r iešenie.

ATRO VODA STOP CREME – SILNÝ NEPRIATEĽ VLHKOSTI
TRVALÁ OCHRANA MURIVA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI
A FASÁDY PRED POVETERNOSTNÝMI VPLYVMI

PREČO BALÍČEK SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA?
Atro VODA STOP Creme je rokmi overený, otestovaný produkt
Pri použití skladby našich produktov vám vieme profesionálne poradiť
Každý materiál prešiel overovacími skúškami
Pri dodržaní skladby, postupov vám vieme vypočítať spotrebu materiálu
Jednoduchá a rýchla aplikácia
Malý priemer vrtov
Možnosť vodorovného vŕtania – konzistencia krému nevyteká z dier preto nie je
potrebné vŕtať pod uhlom
Pri aplikácii vidíme koľko injektážneho materiálu bolo aplikované
Atro VODA STOP Creme je odskúšaný na veľkých aj malých stavbách
Možnosť injektovať aj murivo z dutých tehál (ak je dostatočne hrubé maltové lôžko)

Zloženie balíčk a pre sanáciu vlhkého mur iva:
Injektážny krém
Neutralizácia muriva
Dvojzložková izolačná stierka
Cementový špric
Sanačná omietka

ATRO VODA STOP CREME
ANTISULFAT
K11 FLEX SCHLÄMME GRAU
SPRITZBEWURF WTA
SANIERPUTZ WTA

HLAVNÝ PRODUKT GARANTOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA
Čo to je?
Atro VODA STOP Creme je nestekajúca hydrofóbna pasta, ktorá neobsahuje žiadne rozpúšťadlá preto je ideálna
na trvalú ochranu betónu, vystuženého betónu a iných materiálov. Nespôsobuje koróziu výstuže.
Okrem vytvorenia dodatočnej vodorovnej vodotesnej izolácii, ktorú aplikujeme vhodným injektážnym
zariadením, môže byť pasta použitá aj ako ochrana podkladu proti dažďu a poveternostným vplyvom.
Zastavuje vzlínajúcu vlhkosť v murive, vysúša vlhké murivo, udržuje konštrukciu budovy v suchu a zabraňuje
tvorbe výkvetov a plesní.

POUŽITIE:
DODATOČNÁ HORIZONTÁLNA HYDROIZOLÁCIA: Atro VODA STOP Creme spoľahlivo funguje ako dodatočná,
vodorovná hydroizolácia proti vzlínajúcej vlhkosti.
Aplikácia: injektážou - vhodným aplikátorom (kartuša, nízkotlakové zariadenie).
Otvory vŕtame do škáry v murive 150 mm nad úrovňou terénu, vrtákom o priemere 12 mm, vzdialenosť vrtov
maximálne 150 mm. Hĺbka vrtu sa rovná hrúbke muriva mínus 15 mm. Z vrtov vyfúknite prach stlačeným vzduchom.
Pomocou aplikátora natlačíme do pripravených vrtov Atro VODA STOP Creme.
Po vsiaknutí injektážneho krému uzatvoríme otvory rýchlo tuhnúcou maltou Rapid 8.
Spotreba: v závislosti od hrúbky steny – injektáž 0,15 – 0,58 l/m2
Teplota spracovania: + 5°C – 30°C
PRIAMA OCHRANA FASÁDY: Nestekajúca impregnačná pasta Atro VODA STOP Creme sa používa na trvalú
ochranu muriva, betónu a iných savých minerálnych podkladov pred poveternostnými vplyvmi – hnaným
dažďom, vlhkosťou a vetrom.
Aplikácia: Po očistení a príprave povrchu aplikujeme striekaním, valčekom alebo štetcom. Zvyčajne nám bude
stačiť jeden pracovný cyklus. Ak je to potrebné, môže sa vykonať aj druhý pracovný cyklus. Záleží to od
nasiakavosti fasády. Atro VODA STOP Creme preniká dovnútra podkladu 30 minút
až niekoľko hodín, kým sa nestratí prvotná mliečno-biela farba.
Spotreba: vápencový piesok 0,1 l/m2, pórobetón 0,2 l/m2, betón 0,1 l/m2
Teplota spracovania: + 5°C – 30°C

Viac o injektáži a ochrane fasád:

www.atro.sk
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Poradíme Vám?

Kontaktujte nášho technicko-odborného
poradcu

