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Vegetaţia densă formată din plante căţărătoare (de ex. iederă sau viţă de
vie sălbatică) de pe faţadă pot produce deteriorări şi apariţia de fisuri în
suprafeţe, în care poate pătrunde apă. Îndepărtarea completă a picioruşelor de iederă este posibilă parţial numai pe cale mecanică sau prin aprindere, lucru care solicită faţada şi mai mult. Pentru a preveni deteriorările
asupra faţadei, iedera trebuie să fie îndepărtată direct. Prin frezare sau
ardere (exceptând sistemele WDV), picioruşele de iederă pot fi îndepărtate
în cea mai mare măsură sau complet.

Soluţia de sistem optimă KRAUTOL:

+
HS RAPID
Grund de etanşare şi
izolaţie

+
TIEFGRUND PLUS
Hidrosol acrilic pentru
straturi de grunduire la
egalizarea faţadelor

ULTRA MAXX COMPLETE
Soluţie completă 5 în 1
pentru faţadă

SUBSTANŢE EXSUDANTE (IEDERĂ)

Proiectul:
Substanţe exsudante (iederă)

Atât de simplu: În câţiva paşi
spre rezultatul optim
Pregătirea şi curăţarea
Îndepărtaţi cât mai mult posibil iedera şi plantele căţărătoare.
Curăţaţi faţada cu un curăţător de înaltă presiune şi îndepărtaţi
temeinic eventualele impurităţi sau murdăria.
Acoperiţi resturile de iederă cu grund de etanşare şi izolaţie
HS RAPID, pentru a evita exsudarea şi strecurarea iederii prin
stratul de acoperire final.
Lăsaţi faţada să se usuce bine după aplicarea stratului de
izolaţie, astfel încât grundul aplicat ulterior să poată pătrunde
mai bine în faţadă.
Grunduirea
Grunduiţi faţada cu TIEFGRUND PLUS. Grundul de calitate superioară consolidează substratul şi asigură un comportament
de absorbţie uniform.
Avantaj: Vopseaua de faţadă se usucă uniform, prezintă o
aderenţă sigură şi consumul de vopsea se reduce.
Lăsaţi din nou faţada să se usuce bine după grunduire.

Alte proiecte de faţade
Scanaţi simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta şi
apelaţi informaţiile direct.

Protecţie a faţadelor cu sistem
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Stratul preliminar şi cel final
Aplicaţi un strat preliminar pe faţadă cu ULTRA MAXX
COMPLETE (diluat cu maxim 10 % apă). Datorită vâscozităţii
scăzute a vopselei se obţine un comportament de pătrundere
bun şi, implicit, o aderenţă bună la stratul de acoperire final.
Lăsaţi stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicaţi vopsea
de faţadă ULTRA MAXX COMPLETE fără diluare.

