
VYSU· ZEëVYSU· ZEë

Silikonátové zmrazovací patrony pro vytvofiení hydroizolaãní clony a následné vysu‰ení libovolného typu vlhkého zdiva.

Charakteristika v˘robku:
Vodn˘ roztok silikonátÛ ve formû 
zmrazovacích válcov˘ch patron, 
které se po zmrazení zavádí do 
vyvrtan˘ch otvorÛ ve zdivu.

•   vhodn˘ pro trvalé  vysu‰ení v‰ech 
      druhÛ zdiva (cihelné, smí‰ené, 
      kamenné apod.)
•   jednoduchá a rychlá aplikace 
      (potfiebujete pouze vrtaãku a mrazák)
•   pfiesné dávkování na rozdíl od 
      infÛzních systémÛ
•   o‰etfiení jen z jedné strany zdiva, 
      zpravidla z vnûj‰í strany stavby
•   nehofilav˘, bez zápachu
•   ekologicky zcela nezávadn˘



ãirá
-14 °C

1,13 ± 0,1g.cm-3

110 ± 20 mPas
12

PouÏití
Difuze je technicky nejúãinnûj‰í metoda pro zavedení chemick˘ch prostfiedkÛ proti vlhnutí. Zmrazené tablety mohou b˘t zasunuty pfiímo do 
maltov˘ch spár, coÏ jsou hlavní cesty pro jakoukoliv vzlínající vlhkost. Kapilární efekt zaji‰Èuje, Ïe uvolnûné silikonáty sledují pfiirozené cesty 
samotné vzlínající vlhkosti. Automatick˘m pfiínosem je to, Ïe prostfiedek proti vlhnutí se ukládá právû tam, kde mÛÏe b˘t nejúãinnûj‰í. Difuze 
brání hromadûní roztoku ve velk˘ch nepfiedpokládan˘ch dutinách.
VYSU· ZEë se pouÏívá k vytvofiení hydroizolaãní bariéry (clony) pomocí zmrazen˘ch válcov˘ch patron vodného roztoku silikonátu, které se 
vkládají do pfiedem vyvrtan˘ch otvorÛ ve vlhkém zdivu. Tyto patrony ve zdivu postupnû tají a difundují, roztok proniká do pórÛ zdiva a do 
maltov˘ch spár, ãímÏ vytváfií nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti. To zpÛsobí postupné vysu‰ení doposud vlhkého zdiva.
VYSU· ZEë je vhodn˘ pro odvlhãování v‰ech druhÛ zdiva vãetnû smí‰eného a kamenného. VYSU· ZEë není vhodn˘ na zdiva mlad‰í dvou 
let. Pfii pouÏití na nov˘ch stavbách, kde malta je alkalická, je nutno kontaktovat v˘robce. 

Fyzikální a mechanické parametry
barva 
bod tuhnutí
hustota
vizkozita
hodnota pH
 

Zku‰ební atesty
V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. 

Pokyny pro zpracování 
Princip metody spoãívá v tom, Ïe do vlhké zdi se vodorovnû vyvrtají otvory (nejlépe pod úrovní podlahy, nebo tûsnû nad ní) o prÛmûru 24 mm 
v rozteãi 110 mm. Hloubka vrtan˘ch otvorÛ by mûla konãit 50 mm od opaãného povrchu vrtané zdi. Pfied vlastním pouÏitím se pfiíslu‰né 
mnoÏství patron vloÏí do mrazáku s teplotou minimálnû -18 °C, kde se nechají zmrznout. Tablety je moÏné zmrazit mimo pracovi‰tû a na 
stavbu je dopravit ve vhodném termoboxu. Zmrazené patrony se po odstranûní plastového obalu ihned vloÏí v pfiedepsaném poãtu do 
vyvrtan˘ch otvorÛ. Po rozpu‰tûní a vsáknutí se do otvorÛ vloÏí dal‰í dávka. Cel˘ postup vkládání patron se opakuje celkem 3–4 krát. Otvory 
lze po dokonãení práce vyplnit hydroizolaãní maltou VODOTùS. 
Doba vysu‰ení o‰etfiené zdi je závislá na její tlou‰Èce, nasákavosti zdicího materiálu, na teplotû a intenzitû vûtrání. Vysu‰ující úãinky materiálu 
VYSU· ZEë jsou patrné obvykle za 2–5 t˘dnÛ.
PÛvodní omítku je nezbytné odstranit do v˘‰ky nejménû 0,5 m nad pÛvodní hranici zvlhnutí zdiva, je nutné pro‰krábnout spáry mezi cihlami 
ãi kameny, odstranit ve‰ker˘ nesoudrÏn˘ materiál a zbavit povrch zdiva prachu a úlomkÛ. Na takto pfiipraven˘ podklad se nejdfiíve za 14 dnÛ 
po aplikaci VYSU· ZEë mÛÏe nanést sanaãní systém HASSAN dle WTA 2-2-91.

Vydatnost 
       síla zdiva (cm)
    45
     45
     60
     60

Balení a skladování
V˘robek je dodáván v kartonov˘ch krabicích po 50 kusech (10 plat po 5 ks). KaÏdá patrona je ve vlastním plastovém obalu. 
Skladovatelnost patron v uzavfien˘ch obalech je neomezená.

Ochrana zdraví pfii práci
VYSU· ZEë je za normální teploty vodn˘ roztok se zv˘‰enou alkalitou. Proto je nutné pfii práci pouÏívat vhodné ochranné pomÛcky, br˘le, 
ochranné gumové rukavice apod.. Pfii zasaÏení oãí nebo kÛÏe je nutné okamÏité opláchnutí potfiísnûn˘ch míst velk˘m mnoÏstvím vody. Pfii 
poÏití je nutné ihned vyhledat úãinnou lékafiskou pomoc. Uschovávat oddûlenû od potravin.
Pro v˘robek platí TL VYZE 01 01/HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a dostupn˘ch informací v dobû vydání. 
Tento technick˘ list pozb˘vá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli pochybností ãi 
nejasností kontaktujte v˘robce.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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poãet patron vkládan˘ch souãasnû do 1 otvoru
2
2
3
3

poãet aplikací
3
4
3
4

celkov˘ poãet patron na 1 bm
54
72
81
108
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