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Mnohých majiteľov ro-
dinných domov, bytov, 
hotelov, prevádzok 
a komerčných objek-
tov trápi problém, kto-
rý sa volá ,,vzlínajúca 
vlhkosť“.  

Táto vlhkosť vzniká poru-
šením zemnej a podzemnej 
izolácie. Vzlínanie vlhkos-

ti sprevádza odlupovanie a vydú-
vanie omietok spojené s ďalšími 
rizikami. Vzlínajúca vlhkosť nie-
len poškodzuje materiál stavby, 
spôsobuje nevhodné zápachy, ale 
vzniká aj veľké riziko tvorby ples-
ní a alergénov.
Zabrániť tomu, aby kapilárna vlh-
kosť vzlínala do muriva, možno 
niekoľkými spôsobmi, z ktorých 
najvhodnejší sa nazýva aktívna 
elektroosmóza a jej hviezda začí-
na v stavebnej praxi prudko stúpať.
Dnes možno vďaka vyspelej tech-
nológii bezdotykovým spôsobom 
a bez zásahu do konštrukcie sta-
vieb a iných stavebných úprav, vy-
konávať vysúšanie a hydroizoláciu 
muriva v plošnom meradle. 
To všetko so zárukou 30 rokov na 

funkčnosť prístroja DryPol sys-
tem® a s trojročnou písomnou 
zárukou na proces vysúšania. 
Prístroj DryPol system® vám za-
bezpečí suché bývanie pre dve ge-
nerácie. Celkový čas vysúšania 
objektu na hodnoty určené nor-
mou sa líši podľa konštrukcie ob-
jektu a miery zavlhčenia muriva, 

pričom neprekračuje dobu troch 
rokov. Všeobecne možno pove-
dať, že bežný rodinný dom za bež-
ných podmienok sa vzlínajúcej 

vlhkosti zbaví asi za jeden rok. 
Potom už DryPol system® pôso-
bí ako štít proti vlhkosti a bráni jej 
opätovnému vzlínaniu do muriva. 
Činnosť prístroja neovplyvňuje 
žiadne spotrebiče a systémy, na-
príklad Wi-Fi, mobilné siete, tele-
vízne a rádiové vysielanie, EKG či 
kardiostimulátory. Je teda vhod-
ný nielen pre rodinné a bytové do-
my, ale i do všetkých komerčných 
prevádzok. 
Ak vás táto problematika za-
ujíma, navštívte stránky nabi-
té informáciami o elektroosmóze: 
www.drypol.sk. ⊳

DryPol system® – nádej pre majiteľov 
vlhkých objektov

VYSÚŠANIE VLHKÉHO MURIVA
ELEKTROOSMÓZA

DryPol SYSTEM®

⊲ Záruka 30 rokov na prístroj

⊲  Suchý dom na hodnoty stavebných noriem 
do 1 roka s písomnou zmluvou a zárukou

⊲  Konzultácie a odborné posúdenie zdarma, 
vrátane technických správ a dokumentácie

00421 948 788 611
www.drypol.sk

prístroj 
DryPol system®

DryPol system® má ma-

jiteľom vlhkých nehnu-

teľností čo ponúknuť: 

⊲  dokáže vysušiť až 40 m × 

40 m pôdorysnej plochy 

objektu,

⊲  objekt ostáva suchý, vráta-

ne pivníc a základov stavieb 

na hodnoty noriem STN,

⊲  náklady na prevádzku prí-

stroja tvoria len asi päť eur 

ročne,

⊲  zníženie nákladov na vyku-

rovanie až o 70 percent – 

vlhké murivo odoberá teplo,

⊲  zdravé bývanie bez vlhkos-

ti, plesní a alergénov, zníže-

nie radónovej záťaže.

INŠTALÁCIA
DryPol SYSTEM

SUCHÉ
MURIVO

GRAF RÔZNEHO PRIEBEHU VYSÚŠANIA MURIVA

BEŽNÝ
RODINNÝ DOM

VEĽKÝ
OBJEKT

S HRUBÝM
MURIVOM

PROCES VYSÚŠANIA 0 - 36 MESIACOV
0 2 6 12 3624

1-3 %

4-7 %

8-11 %

12-16 %

17- 25 %

VLHKOSŤ
MURIVA V %

V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLHKOSTI A ČASOVEJ OSI 36 MESIACOV


