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Elektroosmóza 
DryPol system® 
hviezda nádeje majiteľov vlhkých nehnuteľností

V
eľa majiteľov domov, bytov, hote-

lov, prevádzok, komerčných ob-

jektov atď. ...je zasiahnutá problé-

mom, ktorý sa volá ,,vzlínavá vlhkosť“. 

Tato vlhkosť vzniká porušením zem-

ných a podzemných izolácií objektu 

– väčšinou vekom objektu alebo pou-

žitým materiálom. Vzlínanie vlhkos-

ti sprevádza olupovanie, nadúvanie 

omietok, vlhké murivo na dotyk, mapy 

na maľbách stien alebo fasád atď. Vzlí-

navá vlhkosť nielenže poškodzuje ma-

teriál stavby a je príčinou nevhodných 

zápachov, ale vzniká tiež veľké nebez-

pečenstvo  tvorby plesní a alergénov.

Zabrániť kapilárnej vlhkosti pri vzlínaní 

do muriva možno niekoľkými dostupný-

mi spôsobmi, z ktorých väčšina je deš-

trukčná a nešetrná voči hotovým fasá-

dam, vnútorným omietkam a podlahám 

a tiež voči celkovej statike domu. Sú to 

technológie podrezávania stavby, pod-

bíjania plechov a chemické injektáže. 

Toto sú veľmi deštruktívne zásahy ako 

do objektu, tak aj do čistoty prírody 

a spodných vôd. Pri niektorých stav-

bách, vzhľadom na technológiu objektu 

alebo na umiestnenie stavby, ich vôbec 

nemožno uskutočniť. Tiež vysoká cena 

za realizáciu týchto izolačných zásahov 

zákazníkov často odradí. Pri už zabý-

vaných objektoch by zásahy znamenali 

veľkú náročnosť pre obyvateľov počas 

celej doby aplikácie novej izolácie. Preto 

sa javí veľmi vhodnou technológia vy-

sušenia muriva, ktorá nie je nová, ale je 

v modernom šate počítačovej elektroni-

ky a využíva fyzikálne zákony, pôsobiace 

v všetkých stavebných objektoch. Volá 

sa aktívna elektroosmóza a jej hviezda 

v stavebníctve začína prudko stúpať.

Sondy merania vzlínavej vlhkosti 
a inštalácia prístroja

Systém vzlínania 
vlhkosti do muriva
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Už v 19. stor. bola objavená pri pokusoch 

fyzikálna zákonitosť, že voda v poréznych 

(a nielen stavebných) materiáloch putuje 

od kladného k zápornému pólu. Ďalší vý-

voj a výsledky pokusov viedli k využitiu v 

technike, priemysle, stavebníctve a ďalších 

odboroch. Dnes je možné, vďaka vyspelej 

technológii bezdotykovo a bez zásahu do 

konštrukcie stavieb alebo akýchkoľvek 

stavebných úprav, uskutočniť vysušenie 

a hydroizoláciu muriva v plošnej mierke. 

Zaujíma vás ako? Predstavíme vám 
prístroj DryPol system®

DryPol system® má majiteľom vlh-

kých nehnuteľností čo ponúknuť. 

Posúďte sami:

prístroj o veľkosti prenosného • 

rádia dokáže vysušiť až 650 m2 

pôdorysnej plochy objektu

cena za prístroj a celú aplikáciu • 

je zhruba 20 % ceny ostatných 

technológií vysušovania

suchý celý objekt vrátanie pivníc • 

a základov stavby na hodnoty 

noriem STN

cca 5 € ročne náklady na pre-• 

vádzku prístroja

zníženie nákladov na vykurova-• 

nie až o 70 % – vlhký múr odo-

berá teplo

zdravé bývanie bez vlhkosti, • 

plesní a alergénov, zníženie ra-

dónového zaťaženia.

Toto všetko so zárukou 30 rokov na 

funkciu prístroja DryPol system® 

a s písomnou zárukou 3 roky na 

proces vysušenia. Prístroj DryPol 

system® vám zaistí suchý dom pre 

dve generácie.

Popis funkcie prístroja DryPol system® 

Technológia vychádza zo základných 

a nemenných fyzikálnych princípov 

planéty Zem. Základný zákon hovorí 

o tom, že podložie stavby je vždy mí-

nusovým (-) pólom. V priebehu nie-

koľkých mesiacov po inštalácii prístroja 

migruje voda v kapilárnych riečiskách 

muriva späť do pôdy: čiže od (+) k (-)

pólu. Pričom (+) plus je murivo objektu 

a (-) mínus podložie stavby. Toto do-

sahuje prístroj tým, že nabíja molekuly 

vody v múroch, ktoré obsahujú mierny 

kladný elektrický náboj, čiže znamienko 

(+) a tieto sú fyzikálnym zákonom vzá-

jomného priťahovania sa týchto dvoch 

pólov odvádzané do silného mínuso-

vého (-) magnetického podložia stavby. 

Voda kapilárami, ktorými do muriva 

vzlínala, odíde späť postupným proce-

som cez základy stavby do pôdy. Časť 

vody sa vyparí na stenách stavby. 

Veľkou a neprekonateľnou výhodou 

tejto technológie nie je len cena za vy-

sušenie a izoláciu celého domu, ale aj 

súčasné vysušenie a trvalá izolácia jed-

nak stien v nadzemných častiach, ako aj 

pivníc, podláh a základov stavby. 

Celková doba vysušenia objektu na hod-

noty noriem sa líši podľa konštrukcie ob-

jektu a miery  zavlhčenia muriva a nepre-

kračuje celkovú dobu 3 rokov. Všeobecne 

sa dá povedať, že bežný rodinný dom 

v bežných podmienkach sa vzlínajúcej 

vlhkosti zbaví v priebehu jedného roka. 

Všetko to je posudzované odborným me-

raním, ktoré sa vykonáva sondami do vlh-

kého muriva. Odobraná vzorka je úplne 

presne zmeraná digitálnym laboratórnym 

prístrojom RADWAG MAC® a výsledky 

zapísané do protokolu merania, ktorý je 

súčasťou písomnej zmluvy. K zmluve vy-

pracujeme zdarma dokumentáciu vrátane 

technických správ a návrhov riešenia. 

Po celkovom vysušení potom v ďalších 

rokoch DryPol system®  pôsobí ako štít 

proti vlhkosti a bráni jej opätovnému 

vzostupu do muriva. Dom (objekt) zostá-

va suchý vrátane pivníc a základov stavby.

Technológia je účinná a overená. Iba cca 

5 % stavieb vykazuje odchýlky v meraní.

Výkon a účinok prístroja je certifi kovaný. 

Výrobca zaručuje klientom nielen vyso-

kú spoľahlivosť a účinok, ale aj zdravotnú 

nezávadnosť. Výkon prístroja neovplyv-

ňuje žiadne spotrebiče alebo systémy ako 

napr. Wi-Fi, mobilné siete, televíziu, rádi-

ové vysielanie, EKG alebo kardiostimulá-

tory. Je teda vhodný nielen do rodinných 

a bytových domov, ale aj do akýchkoľvek 

komerčných prevádzok.

Ak vás táto problematika zaujíma, 

navštívte stránky nabité informáciami 

o elektroosmóze: www.drypol.sk . Prí-

deme k vám a uskutočníme prezentáciu 

prístroja DryPol system® u vás vrátane 

návrhu riešenia vzniknutého problému, 

a to celkom zdarma a nezáväzne. 

DryPol system SK
Tel. : 00421 948 788 611

email : drypolsystem@gmail.com
www.drypol.sk

Sondy merania vlhkosti

Inštalácia 
DryPol system® 

v rodinnom dome


