Certyfikat jako
C
ości WTA
W
WTA
(Wissens
schaftlich-Te
echnischen Arbeitsgemein
A
nschaft für Ba
auwerkhaltun
ng und Denkm
malpflege e.V
V.) jest
n
niemieckim
zes
społem nauko
owo-technicznym do spraw konserwacji b
budowli i zabyttków, który wyydał wymagania techniczne dla
tyynków rekonsttrukcyjnych, b
będące obecniie punktem od
dniesienia co d
do jakości i skuteczności ce
ertyfikowanych
h materiałów.
P
Posiadanie
prz
zez ANTOL RIISAN SYSTEM
M certyfikatu WTA
W
gwarantu
uje, że produk
kty wchodzące
e w skład syste
emu są
n
najwyższej
jako
ości i posiadajją optymalne dla danego ro
odzaju robót pa
arametry.

ANTO
OL RISAN SYSTEM
SYSTEM REKONSTRUK
KCJI I RENOW
WACJI ZAWIL
LGOCONYCH
H I ZASOLONY
YCH MURÓW
W
P
Podstawową
id
deą i założenie
em technologiii naprawy zaw
wilgoconych m
murów za pom
mocą tynków re
enowacyjnych jest
u
utrzymywanie
w
wilgoci
w murzze w takiej ilośści i w takim miejscu,
m
aby n
niemożliwa byłła niszcząca d
działalność solli na sam tynkk i
m pod nim. Właściwości
mur
W
tyynków renowa
acyjnych wymu
uszają na wilg
goci pewien sp
posób „zachow
wywania się”. Tynk
re
enowacyjny w porównaniu z tynkiem trad
dycyjnym wchłłania znacznie
e mniejsze ilośści soli, a dzięki swoim szcz
zególnym
w
właściwościom
m przesuwa strrefę odparowa
ania wody i kryystalizacji soli z powierzchni do wnętrza w
warstwy tynku. Uniemożliwia
a to
p
pojawienie
się na powierzchni wykwitów i plam. Dzięki dużej
d
ilości po
orów i ich znaccznym rozmiarom, krystaliza
acja soli
z
zachodzi
wewn
nątrz i nie pow
woduje zniszczzenia strukturry tynku czy muru.
m
Tynk zatem wchłania w
wilgoć znajdujjącą się w murze
i oddaje ją do otaczającej
o
atm
mosfery, a sole magazynuje
e w sobie. Mo
ożliwość nadan
nia faktury pow
wierzchni tynk
ku oraz jej
m
malowanie
sprrawia, że tego typu tynk stan
nowi jednocze
eśnie trwałe i e
estetyczne wyykończenie ele
ewacji.
T
Technologia
w
wykonania
re
enowacji w sy
ystemie ANTO
OL RISAN SY
YSTEM

F Skucie zaso
F0
olonych, zawillgoconych tynków do
wysokości ok. 50-80cm powyżej linii widocznych
w
zawilgoceń
ń lub wysoleń. Usunięcie zniiszczonych
spoin międzzy cegłami do
o głębokości 2-3cm.
Oczyszczenie spoin i pow
wierzchni murru.
F Zobojętnien
F1
nie powierzchn
ni zasolonego muru za
pomocą płłynnego prepa
aratu A.R.S. ANTISALE.
A
Zapobiega
a on niszczeniiu tynku renow
wacyjnego
przez sól zawartą
z
w odn
nawianym murze, gdy jest on
o
jeszcze w fazie wiązania
a i twardnienia
a.
F Wykonanie tradycyjnej, półkryjącej
F2
p
obrrzutki
d
zwię
ększającej
tynkarskiej z dodaniem domieszki
przyczepno
ość NEOPLAS
ST LATEX.
F Nałożenie tynku
F3
t
renowaccyjnego magazzynującego
sole – A.R..S. INTONACO
O warstwa do 2cm.
F Po wyschnięciu tynku A.R
F4
R.S. INTONAC
CO można
hetnego, cienkkowarstwoweg
go
nanosić warstwę szlach
ończeniowego
o A.R.S. FINIT
TURA, z
tynku wyko
jednoczessnym nadaniem
m struktury lub
b
wygładzen
niem.
F Po wyschnięciu warstwy z A.R.S. FINITURA
F5
zastosowa
ać specjalną silikonową
s
farb
bę A.R.S
PITTURA..
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