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KVALITNÍ MALTOVÉ SMĚSI PRO SANACI ZDIVA
A OBNOVU PAMÁTEK
 DIAGNOSTIKA STAVEB
 VLHKOSTNÍ PROBLEMATIKA
 PRŮZKUMY-NÁVRHY SANACE
 VÝVOJ MALTOVÝCH SMĚSÍ PRO
HISTORICKÉ OBJEKTY
 TRASOVÁPENNÉ, HYDRAULICKÉ,
PUCOLÁNOVÉ A VÁPENNÉ SMĚSI

Zabýváme se problematikou odvlhčovaní staveb, zejména starších historických
objektů. Nabízíme komplexní řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva a odborné
poradenství. Náš tým je schopný podílet se přímo na realizaci stavebního díla
nebo vám pomoci při projektové přípravě stavby.
Zaměřujeme se na problematická místa staveb, a to především na místa se
zvýšenou vlhkostí (zdivo s absencí hydroizolace, sklepní prostory, soklové
zdivo). Odstraňujeme tyto problémy za pomoci kombinace tradičních i nových
technologií. Poskytujeme poradenství při rekonstrukcích a zpracováváme
projektové práce pro sanace staveb. Vyhotovujeme i podklady pro stavebně
historické a operativní průzkumy.
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Speciální omítkoviny pro vlhké a zasolené prostředí EXZELLENT
 Maltové směsi bez obsahu cementů, difuzně otevřené, v přírodní
barevnosti - okr a lomená bílá
 Hydrofilní maltové směsi vhodné do prostředí s vysokým stupněm
zasolení a velmi vysokou vlhkostí, např.: hradební konstrukce,
hřbitovní stěny, povodňové oblasti, soklové a sklepní části
historických objektů
 REALIZACE: kostnice Kutná Hora, katedrála Nanebevzetí P.
Marie Kutná Hora, Národní Muzeum
Trasovápenné omítkoviny pro historické objekty Oxal SM TK
 Maltové směsi s hydraulickými aditivy bez obsahu cementu
v přírodní barevnosti trasu v okrové barvě/pískové s velkou frakcí
kameniva 4 mm/ 8 mm a více
 Recepturu je možné nastavit do 30% lokálním plnivem, což dává
maltovině unikátní barevnost v daném regionu, využití např.: zdění,
přezdívaní a dohazovaní na celkové plochy, spárovaní zdiva
zejména starých mostů a zdí
 REALIZACE: Nové město nad Metují – hradby, Národní Muzeum
- kompletní fasáda, Galerie moderního umění v Hradci Králové,
Vlašská kaple v Klementinu
Další maltové směsi
 Historické maltové směsi na bázi románského vápna, receptura
Oxal NHL 3 historic
 Štukové a renovační omítkové receptury Exzellent 750, Exzellent
historic
 Materiály pro odlévaní plastik, románské vápno atd.
 Trasovápenné zálivkové malty
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