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9 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK ZÁKAZNÍKŮ KLINOSANU
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Musím odstranit původní omítku zasaženou plísněmi?
Nemusíte, stačí odstranit malbu s přesahem 50cm do „zdravé“ plochy.
Bude Klinosan fungovat i v případě zemní vlhkosti či nefunkčních hydroizolací?
Určitě situaci výrazně zlepší, ale stěrka v tl. 5mm pravděpodobně stačit nebude a bude
potřeba použít KLINOSAN omítku v tl. 2,5cm. Ideálně by měl situaci posoudit technik, zda
není potřeba komplexní sanace.
Stačí, když nanesu Klinosan jen na místo, kde se plíseň vyskytovala?
Ano stačí – s přesahem cca 50cm do „zdravé“ plochy.
Můžu Klinosan tónovat? A pak tou barvou vymalovat i zbytek pokoje?
Ano, lze to, ale doporučujeme vybrat z palety pastelových odstínů speciálních barev
KLINOSAN Color.
Jde Klinosan použít i v paneláku?
Ano, odstraňuje se pouze malba, není tedy problém.
Může se Klinosan použít i na sádrokarton?
Nedoporučujeme to.
Je potřeba na Klinosan použít ještě štukovou vrstvu?
Není. KLINOSAN nejlépe využijete, když ho necháte v přímém styku s okolím
Podrobnosti na
(pro zjemnění textury lze zahladit kovovým hladítkem).
www.klinosan.cz
Jak si mohu zajistit garantovanou záruku 5 let?
Stačí, když dodržíte předepsaný pracovní postup.
Jaké jsou nejčastější chyby při nedodržení pracovního postupu?
Použití tam, kde je příčinou problému např. nefunkční hydroizolace. Dále špatně připravený (málo zvlhčený) podklad i nezahlazení kovovým
hladítkem a následně nepříjemné překvapení, že je stěrka hrubší než zákazník očekával.

BEST PRACTICE 2017 – VYHODNOCENÍ
Přednášejících: 12, Přednášek: 10, Posluchačů: 100. To jsou základní
čísla letošního, 5. ročníku seminářů Best Practice.
Ve Vašem hodnocení jednotlivých prezentací se stal vítězem Prof. Rostislav
Drochytka (průměr známek 1,31) s tématem Vybrané poruchy sanačních a
hydroizolačních prací. Hned v závěsu za ním skončil ing. Zdeněk Štefek
(ateliér SAREP a.s.), který představoval možná rizika při realizaci
sanačních prací a vysloužil si průměr 1,35. Ale i všichni ostatní přednášející
si vedli více než chvalitebně, když nejhorší výsledný průměr známek byl 1,78.
Za takové výsledky všem posluchačům i přednášejícím velmi děkujeme,
vážíme si toho.
Texty jednotlivých přednášek můžete získat ve více než 100 stránkovém
sborníku příp. je možné zakoupit si profesionální videozáznam.
Chcete-li se zúčastnit dalšího ročníku Best Practice jako přednášející, napište
nám a třeba dostanete v lednu/únoru 2019 šanci i Vy. 

STÁLE (SE) NĚCO UČÍME – NOVÉ
TRENDY V SANACÍCH VLHKÉHO ZDIVA
Na Moravě jsme jaro zahájili
vzděláváním, když jsme zde ve
spolupráci s firmou Beos Příbor
zorganizovali seminář na téma
Nové trendy v sanacích vlhkého
zdiva.
Seminář vedl jeden z našich
nejzkušenějších techniků a
věříme, že přinesl všem
posluchačům zajímavé praktické
informace.

MÁTE ZÁJEM O USPOŘÁDÁNÍ PODOBNÉHO SEMINÁŘE?

OSOBNÍ NASAZENÍ A TAH NA BRANKU
V ATRAKTIVNÍM TÝMU
Máme spoustu nápadů
jak stále lépe a rychleji
pomáhat lidem
s problémy vlhkého
zdiva, ale abychom je
mohli dotáhnout do
konce, potřebujeme do
týmu další hrdiny, kteří
jsou vytrvalí, mají rádi
svobodu a chtějí být
opravdovými odborníky.

Nevíte o někom? WANTED!

VŠECHNY INFORMACE NAJDETE NA NAŠEM WEBU
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