
Vysušovanie a sanácia vlhkosti muriva
technológiou DryPol®

Sanácia vlhkých múrov bez stabebných zásaho rýchlo, lacno, ekologicky a svojpomocne

• Bez stavebných zásahov, prachu, hluku a chemikálií - bez vplyvu na okolité prostredie » 

• Vysušenie komplet celej stavby bez stavebných zásahov najneskôr do dvoch rokov »

• Odstraňuje plesne, huby, spóry a baktérie z muriva a tým chráni Vaše zdravie »

• Bez hrubých zásahov vysúša vlhké murivo stavieb z akéhokoľvek materiálu »

• Jednoduchá inštalácia s použitím bežných nástrojov v domácnosti »

• Odstraňuje radonovú záťaž stavby spolu se vzlínajúcou vhkosťou »

• Bezúdržbová prevádzka a nastaviteĺné, jednoduché ovládanie »

• Úspora až 70% na vykurovanie objektu po celú dobu funkcie »

• Zanedbateľná spotreba elektrické energie okolo 5,- € za rok »

• Garantovaná doba prevádzky až 50 rokov »



Predstavujeme Vám unikátny český výrobok DryPol®, držiteľa Certifikátu nezávadnosti od
TÜV SÜD; unikátnu technológiu pre sanáciu vlhkého muriva s následnou kompletnou

hydroizoláciou stavby. Unikátna elektrofyzikálna bezkontaktná technológia vysuší vlhké
murivo, vlhké základy domov, mokré pivnice, strechy, byty, kompletné historické, komerčné

alebo súkromné objekty bez stavebných zásahov maximálne do dvoch rokov. 

DryPol® je elektrofyzikálna bezelektródová technológia vysušovania vlhkosti muriva s použitím 
generátorov magnetických pulzov napájaných elektrickým prúdom. Tento technologicky vyspelý systém 
sanácie vlhkosti 21. storočia odstraňuje všetky sťažujúce ohraničenia pre aplikácie aktívnej 
elektroosmózy a výrazne zjednodušuje postup vysušovania muriva. Prevádzkovaním zariadenia DryPol® 
je možné dosiahnuť nielen sanáciu vlhkosti objektu, ale aj ochranu pred jeho novým zavlhčením, keď 
pôsobí ako následná celková ekologická hydroizolácia domu.

Po necelom roku prevádzky prístroja na vysušovanie vlhkého muriva DryPol® s následnou 
kompletnou ekologickou hydroizoláciou stavby je veľká väčšina vlhkosti z akejkoľvek časti 
objektu odstránená

Priemerná stavba sa dostáva tesne nad hodnoty stavebných noriem procesu vysušovania vlhkosti 
približne od jedenásteho mesiaca od začatia prevádzky prístroja; medzi pätnástym až osemnástym 
mesiacom je stavba v naprostej väčšine prípadov úplne vysušená. Vždy záleží od mnohých okolností - od 
veku stavby, jej umiestnení v aglomerácii, použitom stavebnom materiáli a jeho zložení a samozrejme od
vykonaných stavebných zásahov. Desiatky vysušených objektov, firemných, štátnych i súkromných 
stavieb bez stavebného zásahu sú dôkazom, že technológia DryPol® je tým najlepším riešením sanácie a
vysušovania vlhkosti stavieb vrátane ich následnej kompletnej ekologickej hydroizolácie.



Inštalácia a funkcie technológie DryPol® na vysušovanie vlhkého muriva

Pre umiestnenie prístroja DryPol® na elektrofyzikálne vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva potrebujete 
len bežné náradie, ktoré má vo výbave každý domáci kutil. Prístroj prichytíte na stenu vŕtačkou, dvoma 
hmoždinkami a dvoma skrutkami a umiestnite ho do stavby presne podľa návodu. Všeobecne možno 
povedať, že prístroj umiestňujeme do stredu budovy ak je napadnutý vlhkosťou celý objekt. V prípade, že
len časť objektu, umiestňujeme prístroj do epicentra vzlínajúcej vlhkosti.

• 0 - 1 mesiac prevádzky : prístroj začína pôsobiť ihneď po jeho inštalácii a následnom spustení -
proces vzlínania vlhkosti sa zastavuje

• 1 - 3 mesiac prevádzky : proces vzlínania vlhkosti sa zastavuje. Na niektorých stavbách možno
voľným okom zaznamenať prechodné zhoršenie stavu, čo je prirodzený proces liečby vlhkého 
muriva elektrofyzikálnou metódou

• 3 - 5 mesiac prevádzky : vzlínajúca vlhkosť ustupuje, na dotyk pôvodne mokré murivo najviac 
postihnutých miest sa ideálne javí ako mierne vlhké

• 5 - 7 mesiac prevádzky : vzlínajúca vlhkosť ustupuje, rozdiel medzi pôvodným stavom a 
stavom po šiestom mesiaci prevádzky je na niektorých miestach už voľným okom rozoznateľný

• 7 - 12 mesiac prevádzky : vzlínajúca vlhkosť ustupuje, v najvyššie položených miestach 
pôvodne vlhkého muriva možno namerať hodnoty vlhkosti muriva blížiace sa stavebným normám

• 12 - 15 mesiac prevádzky : vzlínajúca vlhkosť ustupuje, rozdiel medzi pôvodným vlhkým 
murivom a murivom teraz suchým je vo veľkej väčšine prípadov vysušených stavieb voľným 
okom viditeľný, na dotyk pôvodne vlhké murivo sa javí ako suché. Pri vykonaných kontrolných 
meraniach sú už niektoré časti muriva na hodnotách stavebných noriem



• 15 - 20 mesiac prevádzky : vzlínajúca vlhkosť už z väčšiny objektu úplne ustúpila, veľká 
väčšina prípadov vysušených stavieb sa javí ako suchá na dotyk aj pohľadom. V dvadsiatom 
mesiaci prevádzky prístroja je veľká väčšina stavieb už úplne vysušená

• 20 - 36 mesiac prevádzky : vlhkosť stavby je úplne ostranená a technológia DryPol® System 
pôsobí ako trvalá kompletná hydroizolácia stavby vrátane základov, pivníc či nosných konštrukcií.
Na kontrolných meraniach sú hodnoty vlhkosti muriva pod hodnotami stavebných noriem.

Cenník technológie DryPol®

Veškeré informácie nájdete na :

www.drypol.sk
www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk

http://www.drypol.sk/
http://www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk/

