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Systém na obnovu lícových tehál
CHRÁNI OHROZENÉ STAVEBNÉ OBJEKTY

Mnoho poškodených fasád a pivničných
Historické stavby z lícového tehlového muriva kladú
pred majiteľov, pamiatkárov ako aj realizátorov
otázky ohľadom vhodného spôsobu ich reštaurovania.

priestorov vytvorených z lícových tehál je
možné sanovať a reštaurovať systémom
ZRS. Po mechanickom očistení a odstránení
nesúdržných častí je potrebné tehly najprv

Systémom na obnovu lícových tehál vyvinula firma

fixovať spevňovačom. Veľké materiálové

epasit účinný spôsob, ako tieto problémy riešiť,

výpadky doplniť reštauračnou maltou,

pričom jednotlivé komponenty systému sú vzájomne
kompatibilné.

individuálne namiešanou v originálnom
farebnom odtieni. Poškodené spáry, po
riadnom vyčistení, vyplniť tónovanou
špárovacou maltou. Záverečná impregnácia
dlhodobo chráni fasádu pred dažďom a
nepriaznivým počasím.

Systém na obnovu lícových tehál
Na prvý pohľad
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sv spevňovač pieskovca
zrm reštauračná malta, zrnitosť jemná až 0,4 mm
fsm sanačná špárovacia malta
ip 237 impregnačný náter
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Výhody

Spracovanie

Systém na obnovu lícových tehál

Jednoducho:
Na základe dlhoročných skúseností z praxe a výskumu
bol vyvinutý účinný a ľahko aplikovateľný systém k
bezproblémovému reštaurovaniu režných murív.

Rýchlo:
Použitím systému na obnovu lícových tehál šetríte čas a
peniaze. Reštaurovaná tehla je pevná a chýbajúca hmota
doplnená. Aplikácia tohto systému je vhodnejšia a časovo
menej náročná ako náhrada poškodených tehál novými.

Individuálne:
Reštauračná malta je štandartne dodávaná v troch farebných
odtieňoch, oranžová, červená a vínovočervená. Individuálne
dotónovanie je bezproblémové. Špárovaciu maltu epasit fsm,
vyvinutú špeciálne na pamiatkovo chránené objekty je
obdobne možné tónovať na základe konkrétnej požiadavky
zákazníka.

Poškodené spáry a plochy odstrániť

Poškodené alebo zvetralé tehly spevniť
náterom epasit sv

V prípade, že poškodenia sú spôsobené kapilárnou
vlhkosťou, je vhodné vopred aplikovať chemickú injektáž
muriva systémom epasit.

Chýbajúcu hmotu v tehlovom murive doplniť
reštauračnou maltou epasit zrm. Maximálna
hrúbka jednej vrstvy 3 cm

Poškodené spáry pomocou špárovacej malty
epasit fsm dofugovať
Tehly ako aj spáry následne hydrofobizovať
náterom epasit ip 237

Záchrana ohrozených pamiatkových objektov

Tehla je najstarším, človekom vyrobeným stavebným prvkom.
Do dnes priťahujú tehlové a klinkerové fasády naše pohľady,
realizované v teplých farebných odtieňoch od žiarivej oranžovej
až po vínovočervenú. Ich krásu a jedinečnosť ohrozujú vplyvy
životného prostredia, zvetrávanie, invazívna alebo stúpajúca
vlhkosť ako aj statické poruchy v murive.
epasit vyvinul jednoduchý systém, aplikáciou ktorého je
možné tehly a spáry šetrne reštaurovať. Zachováva pritom
tehlovým fasádam pôvodný vzhľad a dlhotrvajúcu príťažlivosť.

Spevňovač pieskovca sa
nanáša štetcom

Spárovacia malta sa aplikuje
pomocou špachtle

