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Baurex SMS NEW – I Baurex si zaslouží nové šaty
Sanační omítka Baurex si za 20 let své existence na českém trhu získala mnoho věrných
zákazníků. A protože doba pokročila a nároky na sanační omítky jsou dnes již mnohem širší,
než tomu bylo před několika lety (lehčené omítky s tepelně-izolačními vlastnostmi apod.),
rozhodli jsme se dopřát i Baurexu pár omlazujících injekcí a nový šat.
Až tedy ve stavebninách narazíte na známý žlutý pytel s názvem Jádrová omítka Baurex
SMS NEW, nelekejte se a s důvěrou ho přijměte. Je díky lehčímu plnivu o pár kilo hubenější,
ale jeho vydatnost na 1 pytel je i tak 4x vyšší.
Baurex SMS NEW se od své starší sestry liší také tím, že k dosažení vysoce porézní sanační
omítky stačí doplnit suchou směs pouze poloviční dávkou tekuté přísady Baurex-N, oproti
dřívějšímu množství.
Věříme, že si snadnou aplikací a výbornou funkčností získá i Vás.
PODROBNÉ INFORMACE A TECHNICKÝ LIST K NOVÉ OMÍTCE BAUREX SMS NEW
NALEZNETE ZDE!

Best Practice 2015 – To nejlepší z praxe!

Jaká témata na BP 2015 zazní?

Srdečně vás zveme na 4. ročník praktického
semináře Best Practice – To nejlepší z praxe při
podstupování rizik v oblasti sanace vlhkého zdiva a
hydroizolací, který se bude konat v únoru 2015.

Celkově je pro účastníky připraveno 12 prezentací, zabývajících se
řešením sanací vlhkého zdiva v praxi.
Namátkou zmiňme třeba tato témata:
 Sanace roku – Národní dům v Karlových Varech, aneb když
řešení a projekt vznikají 7 let
 Navrhování hydroizolace v praxi v rozporu s geologickým
průzkumem
 Rizika podcenění předprojektové přípravy – Památková obnova
katakomb Zámku Lednice
 Církevní stavby - základní rozdíly přístupů k sanaci zdiva oproti
běžným památkám -nevhodné úpravy, příklady řešení.

Se svými příspěvky se na konferenci přihlásili jedni
z nejvyhlášenějších odborníků, jako např.
projektový specialista na památkové objekty ing.
Michael Balík, CSc., soudní znalec Prof. Ing.
Miloslav Novotný, CSc. nebo ing. Pavel Šťastný,
CSc. z firmy Remmers, kteří za sebou mají často
desítky let praxe a řešili sanace bezpočtu objektů
potýkajících se s vlhkostí. Podělí se tak s účastníky
semináře o zkušenosti s konkrétními problémy, se
kterými se setkali na svých specifických projektech
a samozřejmě i o zvolená řešení a jejich důsledky.
Po absolvování semináře, se budete umět těmto
problémům vyhnout a poučit se z nich. A když se
pak v praxi dostanete do obdobných situací,
věříme, že se s případnými hrozícími riziky
úspěšně vypořádáte, případně budete vědět na
koho se obrátit.

KOMPLETNÍ PROGRAM NALEZNETE ZDE.
PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE NA WEBU
www.best-practice.cz.

Termíny Best Practice 2015:
11.2.2015 Hotel Maximus Resort, Brno
19.2.2015 Konferenční centrum „U Hájků“, Praha
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘ ZDE.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A
ZÁKAZNÍKŮM ZA PŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI!
Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné a

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!

pohodové prožití vánočních svátků a mnoho
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zdraví a optimismu v roce příštím,
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