
KEIM Seccopor®

Nedvességszabályozás rendszerben



Optimális nedvességszabályozás

A falazatban lévő nedvesség a leggya-
koribb oka az értékes építőanyag káro-
sodásának. A nedvesség forrása azon-
ban nagyon sokféle lehet: a felszálló
vagy oldalirányú talajnedvességtől a fel-
spriccelt és kapilláris vízen keresztül az
árvízkárokon át egészen a higroszkopi-
kus nedvességig.

A KEIM Seccopor – rendszer kiemelke-
dik egyedülálló, sajátos hatásmechaniz-
musával, így tartós megoldást biztosít a
nedvesedési problémákra.
A KEIM Seccopor – nedvesség szabá-
lyozó vakolatok egyrészről is sokszor
nagyobb kipárolgási teljesítménnyel
rendelkeznek, mint a hagyományos és a
felújító vakolatok. Ezáltal nem keletkezik
vízfelgyülemlés a falazatban és a ned-
vesség felfelé haladása is jelentősen
csökken.
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A prizma törési képe



KEIM Seccopor –
nedvességszabályozó vakolatok

A KEIM Seccopor – nedvességszabá-
lyozó vakolatok speciális vakolatok hid-
rofobizáló adalékszer nélkül, melyek kü-
lönlegesen jó nedvességszállító és kivá-
ló vízháztartás-szabályozó képességgel
rendelkeznek.

KEIM Seccopor – vakolatok az erősen
nedvességgel terhelt falak helyreállításá-
ra és gyors kiszárítására szolgálnak az
időjárásnak nem kitett helyeken. Különö-
sen megfelelnek a nedves pincékben, az
árvíz utáni károk javításánál, magas lég-
nedvesség-tartalmú beltéri helyeken (pl.
sportcentrumokban, fürdőkben, wellness-
helyiségekben), történelmi épületekben,
régi épületekben stb.

A nedvességszabályozó tulajdonsága
által a KEIM Seccopor – nedvességsza-
bályozó vakolatok csökkentik a pené-
szedési rizikót.

KEIM Seccopor-Maschinenputz (szürke)

KEIM Seccopor-Handputz (szürke)

KEIM Seccopor-Feinputz (fehér)

Alkalmazási terület
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A legfontosabbak összefoglalva:

• Egyedül álló kiszárítási képesség a speciális
pórusgeometria és extrém nagy diffúziós
képessége által (kapilláris vízszállítás)

• Szárazabb felület – nincs páralecsapódás

• Nincs felszálló nedvesség a falazatban

• Nagy szorpciós képesség

• Hosszú élettartam

• Nagy rétegvastagság lehetséges, mert jó
a nedves réteg tapadása

• Rövid várakozási idő a feldolgozási lépések
között

Kérjen tanácsot az Ön szakreferensétől!
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