UMEZEALA ASCENSIONALĂ
zugrăveală umflată
tapet decojit
lemn in putrefacţie

RAPID

CURAT

EFICIENT

tratament rapid, curat,
eficient contra umezelii ascensionale...
Simptomele

Vopsea umflata,tapet decojit,miros de mucegai,si
degradarea lemnului sunt cele mai commune
simptome ale umezelii ascensionale.Greselile in a
rezolva problema in mod correct au ca rezultat o
casa in care este neplacut sa locuiesti si dificil de
vandut.Rezulta importanta alegerii unei metode
adecvate pentru tratarea problemei.

Reparatia Superficială

Este tentant sa incerci sa maschezi problema
aplicand o vopseasau un glet special contra
mucegaiului sis a speri ca problema nu mai
apare.Cu toate acestea umezeala ascensionala va
gasi mai devreme sau mai tarziu o cale de a iesi la
suprafata si prin aceste reparatii.Doar stopand
umezeala sa mai urce in pereti putem controla
fenomenul efficient.

Sistemul Drzyone...

DRYZONE este o crema hidrofoba speciala care se
introduce in lungul patului de mortar la interval
regulate in gauri forate in prealabil.Dryzone se
difuzeaza in perete si formeaza un strat continu
hidrofob.acesta previne ascensiunea umezelii in
perete.

Inca din anii 1950 sistemele lichide chimice de
injectare care functioneaza intr-un mod similar,au
fost folosite cu un foarte mare succes.Cu toate
acestea din punct de vedere al proprietarilor de
case,dryzone are un numeroase avantaje fata de
aceste sisteme.
• Rapid: Dryzone se injectează mai repede de douătrei ori faţă de injectările obişnuite. Tratamentul se
face în timp minim, fără a deranja locatarii.
• Curat: Dryzone nu este injectat sub presiune. Riscul
curgerii fluidului în camerele sau proprietăţile
învecinate cauzând pagube este, literalmente,
eliminat. Dryzone nu conţine solvenţi de hidrocarburi
, astfel că nu are miros puternic.
• Eficient: Dryzone este rezultatul unui program
intern extensiv de cercetare şi evoluţie. Acest
program a implicat separarea şi testarea a sute de
formule potenţiale. Testele demonstrează că
Dryzone oferă un nivel mai înalt de protecţie contra
umezelii, decât sistemul de injecţie chimic care era
proiectat să îl înlocuiască.
De asemenea dryzone este
agrementat tehnic de catre
BBA(British Board of
Agreement).BBA este o orgatie
guvernamentala indpendenta care furnizeaza
informatii si reglementari privind materialele de
constructii de mai bine de 30 de ani in Regatul Unit.
DRYZONE il va costa mai mult pe constructorul dvs
decat sistemele de injectare conventionale.Cu toate
aceste datorita faptului ca poate fi aplicat mult mai
rapid fara interventii masiv distrugatoare pentru
cladire il face sa fie efiient si din punct de vedere al
costurilor.

GARANTIA DVS…

Sistemul dryzone este recunoscut de
ambele institutii: Guarantee Protection Trust (GPTTrustul de asigurare a garantiei) si de Property
GuaranteeAdministration (PGA-Asigurrea garantii
imobiliare) ca un tratament acceptat in stoparea
umezelii ascensionale.
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