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Transparentní EasyPipe = 100% jistota při izolaci prostupů
V loňském roce jsme Vám představili novinku BORNIT® - EasyPipe, vzpomínáte?
→ systém izolace prostupů včetně trubek a kabelů proti tlakové vodě
→ 7 různých velikostí manžet dle velikosti izolované trubky
→ Jednoduchá aplikace - podrobný návod, instruktážní video
Pro větší jistotu správné aplikace i pro možnou kontrolu ze strany investora či stavebního dozoru došlo v
letošním roce k zásadní změně u tohoto systému: celá sada je nyní dodávána v transparentní barvě. To
znamená, že je možné se okamžitě přesvědčit, zda došlo k správné a dostatečné aplikaci lepidla jak na
podklad, tak při napojení na daný prostup.

VÍCE INFO, NÁVOD K APLIKACI, INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

.

ROTHMAYEROVA VILA: 3 ROKY PO UKONČENÍ
SANAČNÍCH PRACÍ OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST

NOVÁ SETKÁNÍ NA VELETRHU
FOR ARCH 2015 – DĚKUJEME VÁM!

Před několika lety jsme se dostali k sanaci
vlhkého zdiva Rothmayerovy vily, která byla
postavena na konci 20.let 20.století. Autorem
této dnes památkově chráněné budovy byl
architekt Otto Rothmayer a slovinský architekt
Josip Plečnik, který přinesl do podoby vily různé
středomořské prvky.
Rodina Rothmayerů bydlela ve vile až do r.
2008. Již tehdy se ale na vile projevovaly
vlhkostní poruchy, které bylo nutné vyřešit.
Po provedeném vlhkostním průzkumu bylo jasné, že poruchy se vyskytují v celém rozsahu
obvodových stěn nechráněných verandou. Během mikrovlnného a gravimetrického měření
byly zjištěny zvýšené hodnoty vlhkosti (do 7,5 % hm.), v uhelně pak i velmi vysoké
hodnoty (> 10 % hm.). Obvodové zapuštěné stěny byly zatěžovány vlhkostí pronikající z
boku a srážkovou vodou zatékající do nečištěných anglických dvorků. Připojily se i
poruchy související s venkovním dešťovým svodem, narušeného původního litinového
potrubí atd. Dlouhodobě zavlhčené plochy byly napadeny zelenou řasou.
S ohledem na změnu využití bylo nutné obnovit a doplnit
svislé i vodorovné hydroizolace zdiva. Projekt na sanace
vytvořila firma CUBUS, my jsme se připojili se změnou
návrhu na izolace terasy a realizovali jsme našimi materiály
veškeré sanační a izolační práce.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je v současné době
jeden z nejvýznamnějších stavebních veletrhů v České
republice. Letošní, 26. ročník navštívilo v průběhu 5 dnů více
než 74.000 návštěvníků. Jedním z 800 vystavovatelů jsme
byli i my s našimi 2 stánky a vyměnili jsme si zde kontakty
s téměř padesátkou z vás.

CELÝ ČLÁNEK A FOTOGRAFIE Z REALIZACE ZDE

Budeme se na Vás těšit!

NEJNOVĚJŠÍ REFERENCE 2015
Rádi se s vámi pravidelně dělíme o výsledky naší práce na
nejrůznějších stavbách. A za poslední měsíce je ta rozmanitost
opravdu značná.
Nejprve jsme dokončili izolace unikátní sladkovodní a botanické
expozice - Areál Živá voda, následovala plošná izolace ŽB jímacích
nádrží Sikkatonem B pro Moravské naftové doly a celé jsme to
zakončili injektováním kultury v KC Semilasso v Brně.

Na prvním stánku jste měli možnost seznámit se s
novinkami, které jsme letos uvedli na trh - například se
systémem EasyPipe určeným pro spolehlivou izolaci
prostupů nebo s novinkou určenou pro ochranu proti plísním
- Bioklimatickou stěrkou - která byla přihlášena i do
soutěže GRAND PRIX.
Náš druhý stánek se zaměřil výhradně na speciální
technologii DECOPIERRE, omítku určenou pro vnitřní i vnější
povrchy, která napodobuje rozličné typy kamene.
Vám všem, kteří jste měli tu možnost navštívit naše
stánky v rámci stavebního veletrhu, bychom chtěli
upřímně za vaši návštěvu a zájem poděkovat. A pro ty z
vás, kteří se s námi v Praze na veletrhu nesešli, máme
dobrou zprávu – osobní kontakt se nám zalíbil a do
budoucna připravujeme další aktivity, kde k němu bude opět
příležitost.

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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Děkujeme Vám za důvěru, protože bez té
bychom nemohli dělat to, co nás baví!
PROHLÉDNOUT SI NOVÉ REFERENCE

info@realsan.cz

+420 485 246 501

