Zyskaj największą
jakość mieszkania –
dzięki zdrowym murom.
Drymat® jest dojrzałym kompletnym rozwiązaniem
w walce z rosnącą wilgocią oraz szkodliwymi solami w murach.
Między małymi zdjęciami:
Ponad 6.000 zadowolonych
prywatnych klientów,
instytucji państwowych
i muzeów ufa Systemowi
Drymat®.

http://www.xport.de
http://www.castelinho.de
http://www.superbude.de
http://www.xport.de

Szybko
i czysto
zgodnie z
Ö-Norm
3355-2

Tak funkcjonuje osuszanie murów za pomocą Drymat®
- gwarantujemy to!
System Drymat® działa zgodnie z zasadą elektroﬁzyczną – za pomocą
umieszczonych w murach elektrod z metali szlachetnych. Proces ten jest uznany
naukowo (zgodny z austriacką ÖNORM 3355-2), wysoce skuteczny i wolny od
ryzyka w stosunku do człowieka i do substancji budowlanej.
Co to znaczy „zasada elektroﬁzyczna”?
Aktywne elektroﬁzyczne osuszanie murów nie ma nic wspólnego zsystemami
działającymi bezprądowo. Chodzi raczej o to, aby zmienić (odwrócić) biegunowość
pola elektrycznego w murach i przez to spowodować „wywędrowanie” zwiększonej
wilgoci z powrotem do ziemi – ściany, podwieszane (ślepe) suﬁty i podłoga w piwnicy
staną się w ten sposób znów suche. Aktywnie oznacza, że: substancja Państwa budynku
stanie się dużoszybciej sucha niż za pomocą metod pasywnych i w dodatku
równocześnieusunięta zostanie sól. Inną zaletą elektroﬁzycznego osuszania murów
jest fakt, że powstający podczas tego procesu tlen atomowy może powstrzymać wzrost
grzybów, bakterii i glonów – w ten sposób chroniona jest substancja budowlana
i poprawiony zostaje klimat pomieszczenia.

Wszystko to dzieje się zupełnie bez użycia środków chemicznych i bez
ingerencji w statykę budynku. W przypadku Drymat® nie ma żadnych
głębokich wierceń, żadnego przepiłowywania i żadnych rozkopów – a więc
bez hałasu, bez brudu i bez szkód w domu i w ogrodzie.

Krok po kroku do dobrego klimatu pomieszczeń.

1. krok:

analiza

Po zastosowaniu procesu (metody) Wennera
możemy dokładnie ustalić, z jaką ilością
wilgoci mamy do czynienia i jaki wynika z
tego potencjał zakłóceń – oraz czy mamy
np. do czynienia z wodą ciśnieniową.

2. krok:

instalacja

Całe sterowanie aparatury Drymat®
M2030 Eo+ znalazło miejsce w obudowie
z tworzywa sztucznego typu APS.

3. krok:

faza osuszania

W zależności od istniejących warunków
specyﬁcznych elektroﬁzyczne osuszanie
murów za pomocą elektrod trwa trzy do
dwunastu miesięcy. Po trzech miesiącach
przeprowadzamy pierwszy pomiar kontrolny.

4. krok:

kontrola wyników

Dzięki pomiarom podczas procesu osuszania
i po jego zakończeniu możemy podać
Państwu w dokładnych wielkościach
procentowych, ile wilgoci usuniętej
zostało na trwałe z substancji budowlanej.

Czy Drymat® działa zawsze i wszędzie?
Za pomocą Systemu Drymat® możliwe jest osuszanie
prawie wszystkich rodzajów murów i substancji
budowlanych. Osuszone już zostały z sukcesem
mury o grubości do dziewięciu metrów i długości
do 1.000 metrów. Zdarzają się rzadkie przypadki
wilgotnych murów, w których nawet System Drymat®
jest bezsilny – na przykład wtedy, gdy na ścianie
piwnicy występuje woda ciśnieniowa. Ale również w
takich przypadkach nie ryzykujecie Państwo
niczym, bo my montujemy system właściwie dopiero
wtedy, gdy mamy przeanalizowaną sytuację i jesteśmy
przekonani o szansach na sukces. AparaturaDrymat®Eo+ regulowana jest indywidualnie do
istniejących warunków i wymagań każdego -zadania
osuszenia, a sam proces osuszania jest na- bieżąco
nadzorowany i w razie potrzeby ponownie justowany.
Za niewielką dopłatą kontrola procesu
osuszania i odsalania może być
dokonywana przez TÜVlub przez
100% pewności
akredytowane przez państwo
z DRYMAT-em
laboratorium do kontroli materiałów
budowlanych. I tak System Drymat®
Eo+ osiąga z reguły w ciągu 3 do 12
miesięcy stan suchy – powstaje przyjemna atmosfera
mieszkania a koszty ogrzewania spadają nawet o 65%.

Znajdujecie się Państwo w najlepszym
towarzystwie!

Gwiazda pływania
StevTheloke.
„Woda jest moim żywiołem
– ale bardzo proszę nie w ścianie!
Moja piwnica jest sucha, dzięki Drymatowi”.
Gwiazda pływania Stev Theloke 3-krotny
zwycięzca w punktacji ogólnej
Pucharu Świata oraz 13-krotny mistrz Europy.

Dom jednorodzinny, Glauchau,

Pałac Katarzyny, St. Petersburg,
Dom wielorodzinny, Wilkau-Haßlau,

Dom jednorodzinny Steva Theloke.

Osuszanie, odsalanie i utrzymanie w stanie suchym Waszej nieruchomości
W urządzeniu sterującym Drymatu® zastosowano najnowocześniejszą
technologię – między innymi komponenty, które używane są w medycynie lub
w lotach kosmicznych. Każdy pojedynczy podzespół budowany jest zgodnie
z normą przemysłową Klasa 3, najwyższą klasą jakości według DIN. Dlatego
też Drymat® udziela na swoje urządzenia sterujące gwarancji pełnych 20
lat (przetestowane pod względem starzenia się zgodnie z DIN EN 61709).
Zastosowanie korozyjnie stabilnych elektrod z metali szlachetnych stwarza
dodatkową pewność i niezawodność stosowania na dziesiątki lat.

Co dalej po instalacji?
Poza urządzeniem sterującym i elektrodami nie zauważycie Państwo faktycznie nic z obecności Drymatu®.
Ale najbardziej niezwykłe w Drymacie® jest to, czego nie widzicie Państwo na pierwszy rzut oka:
najwyższej klasy technika (patrz zdjęcia poniżej), wieloletnie doświadczenie w dziedzinie skutecznego
osuszania i odsalania – jak również pełen serwis od pierwszej analizy próbek aż do końcowej kontroli wyników.
Aparatura pracuje w bezobsługowym ruchu ciągłym przez kilka dziesiątków lat. Przy ledwie 6 W poboru mocy
koszty jej pracy są tak niskie, jak w przypadku radia tranzystorowego (przy 18 centów / kWh tylko około 9,50 € / rok).

Ważnym dostawcą z zakresu urządzeń sterujących jest dla Drymat® System saksoński TURCK duotec. Ich kompetencja
wynika z opracowania i produkcji wysokozintegrowanych i wytrzymałych podzespołów oraz urządzeń elektronicznych.
Produkcja na najwyższym poziomie zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi produkcji. Jakość Made in Germany.

Zapytajcie nas o aktualne promocje!
INFOLINIA. +48 801 090 123 www.drymat.pl

Dowody zamiast czczego gadania!
Na rynku oferowanych jest wiele metod osuszania
murów – ale nie wszystkie wytrzymały krytyczne
kontrole. Nie ryzykujcie i zdecydujcie się Państwo na
metodę z gwarancją: Drymat®.
Skutecznie zgodnie z austriacką Ö-Norm 3355-2
Drymat® pracuje zgodnie z powszechnie uznanymi
zasadami nauk ścisłych(przyrodniczych) – spisanymi
w austriackiej Ö-Norm 3355-2. Zgodnie zprawem
Unii Europejskiej norma ta wypracowana w Austrii
jest równieżobowiązująca w Niemczech. W trzech
częściach reguluje ona „Osuszanie istniejących
wilgotnych murów”. Część 2 dopuszcza trzy metody
walki ze zwiększającą się kapilarną wilgocią: metodę
mechaniczną za pomocą piłowania, metodę
chemiczną za pomocą wstrzykiwania oraz „metodę

elektroﬁzyczną w celu odwrócenia potencjału za pomocą elektrod”
. Za pomocą tej elektroﬁzycznej metody osuszania murów spełnia
Drymat®Eo+ w pełni i bezkompromisowo warunki austriackiej
Ö-Norm 3355-2. Oznacza to dla Państwa tę przyjemną pewność,
że w Waszym domu stosowana jest fachowo i naukowo
sprawdzona metoda.

Pewność czarno na białym
Drymat®System wraz ze wszystkimi swoimi procesami i ich przebiegami
certyﬁkowany jest zgodnie z EurAS Cert ISO 9001. Oznacza to „urzędowe”
potwierdzenie surowego i skutecznego zarządzania jakością. Wiele innych
certyﬁkatów renomowanych niezależnych instytucji daje Państwu dodatkową
pewność: Wybór Drymatu® to pod każdym względem dobry wybór.

Obszerna natychmiastowa informacja pod:

+48 801 090 123 · www.drymat.pl

Das Drymat®

Drymat Polska - Fugiel Spółka Komandytowa
ul. Kutnowska 1-3 lokal 33
53-135 Wrocław
biuro@drymat.pl

