
Vienas produktas 

Šalina fasadų drėgmės problemas, 
patalpose kuria sausą, šiltą klimatą be pelėsių

LotuporLotupor®

 impregnantas su    lotoso efektu
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Gyvenamosios patalpos, kuriose nesiveisia pelėsis ir 
nebrangus energijos taupymas iki 30 proc. – tai įmanoma dėl 
„Lotupor“ technologijos! 
Šio teiginio įrodymas – daugelis namų, kurie ilgą laiką buvo 
veikiami drėgmės bei jų termografinės nuotraukos prieš 
apdorojant „Lotupor‘u“ ir po apdorojimo šia priemone. 

Esame izoliacijos produktų, kurių poveikis trunka dešimtmečius, specialistai 

Mūsų produktai izoliuoja teisingai ir atitinka statybinės fizikos dėsnius... 

Mes veiksmingai užtikriname, kad fasadai neįmirktų nuo lietaus vandens 

Sienoms užtikrinama optimali ir natūrali šilumos izoliacija

Sienų šilumos nuostoliai sumažėja iki 30 proc. 

Butuose galutinai išsprendžiama pelėsių problema 

Buitinės drėgmės šalinimo problema išsprendžiama savaime 

Diskusijos apie neteisingą vėdinimą tampa beprasmės

Užtikrinama sveika gyvenamoji aplinka 

Prašome paskambinti  
8.831 296 00 54
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„Lotupor“. Kas tai?
„Lotupor“ yra organinis skystis, kuriuo impregnuojamos mineralinės 
statybinės medžiagos tam, kad jos taptų hidrofobiškos.„Lotupor“ 
sudėtyje nėra druskų ir jų neatsiranda šiuo produktu apdorotose 
statybinėse medžiagose. Todėl produktas neturi kenksmingo 
šalutinio poveikio, kurį sukelia druskos, esančios įprastų priemonių 
sudėtyje.

Ar seniai sukurtas „Lotupor“?
„Lotupor“ technologiją bei patį produktą arba jo pirmtakus, kuriuos 
tuo metu buvo sunku pritaikyti, daugiau kaip prieš 45 metus išrado 
mūsų tyrimų ir rekomendacijų mokslinis vadovas.

Kaip veikia „Lotupor“?
„Lotupor“ prasiskverbia giliai į pastato sienų poras ir ten sukelia 
žinomą lotoso efektą (terminologijoje jis vadinamas hidrofobija). 
Tokiu būdu apdorota siena sulaiko vandenį.
Nors statybinių medžiagų poros, sienoms išdžiūvus, vėl atveriamos 
ir tampa laidžios orui, lotoso efekto dėka į atviras poras vanduo 
nebepatenka. 
Siena ne tik lieka sausa, bet ir atgauna savo natūralią šilumos 
izoliaciją!
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Jums pateikiama tik patikrinta kokybė.
Mes daugelį metų reguliariai testuojame „Lotupor“ produktus!
Ir tai darome ne įstaigoje arba susivienijime, kurių sudėtyje mes 
esame, o valstybinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos medžiagų 
bandymo įstaigoje. 

Gyvenamosios patalpos, kuriose nesiveisia pelėsis ir 
nebrangus energijos taupymas iki 30 proc. – tai įmanoma 
dėl „Lotupor“ technologijos! 



Ar ilgai veikia „Lotupor“? 
Kaip jau minėjome, „Lotupor“ technologija buvo sukurta prieš 
45 metus. Net pirmieji šia priemone apdoroti statiniai iki šiol 
atrodo nepriekaištingai ir nedrėksta.
Todėl mes dar tiksliai nežinome, ar ilgai truks „Lutopor“ 
poveikis.
Tikėtina, kad dar kelis dešimtmečius ir kartu beveik visą 
gyvenimą!

1. Ruožas, apdorojamas
„Lotupor‘u“

2. Ruožas, apdorojamas „Lotupor‘u“

Pradėkite impregnuoti nuo viršaus. 
Priemonė nuo normaliai mirklių fasadų turi 
nutekėti maždaug 30-50 cm. Apdorokite 
žemiau esančius ruožus maždaug per 
pusę nutekėjimo aukščio, kad 
pridengtumėte impregnuotas vietas. Jei 
purkšite, veikite lygiai taip pat. Tikrinkite 
sunaudojamą kiekį! Jei sunaudojate per 
daug, sumažinkite perėjimų aukštį! 

„Lotupor“ naudoti labai paprasta

Fasadai apdorojami „Lotupor‘u“ patikimu būdu – sudrėkinant 
iš slėginės talpos (sodininko purkštuvo). Tam purškiamoji tūta 
tiesiog atsukama nuo pulverizatoriaus. Vamzdelio galas 
priglaudžiamas prie sienos taip, kad „Lotupor“ tekėtų į viršų ir 
šiek tiek nubėgtų siena žemyn (kaip parodyta paveikslėlyje) 

Labai mirklūs fasadai arba mūras su giliomis siūlėmis gali būti 
sudrėkintas pulverizatoriumi per 2 kartus (šlapias ant šlapio)

Vienam kvadratiniam metrui paviršiaus reikia maždaug 250 ml 
(1/4 litro) „Lotupor“. Šio kiekio visiškai pakanka norint patikimai 
apsaugoti fasadus. 
Jei norite iš pradžių apdoroti „Lotupor‘u“ tik dalį paviršiaus, - tai 
irgi įmanoma. Bet kuriuo metu galėsite baigti doroti likusias 
paviršiaus dalis, nematydami pradinių punktų.
„Lotupor“ nekenkia lakui, fasadų dažams, sintetikai, gumai ir kt. 

Horizontaliuose paviršiuose (grindiniai, šaligatviai ir kt.) 
„Lotupor“ dažniausiai išpurškiamas, kad medžiaga nesisunktų į 
gruntą.

Fasoninės dalys, pavyzdžiui, skulptūros, vazonai iš 
terakotos ir kt. gali būti apdorojami ir minkštu dažytojo teptuku. 
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„Lotupor“ visiems laikams padeda atsikratyti pelėsių problemos

Daugumą mūsų mineralinių statybinių medžiagų sudaro gana laidus 
šilumai mūras ir oro pripildytos poros, kurios pasižymi blogu šilumos 
pralaidumu. Blogai praleidžia šilumą, nes oras – labai prastas šilumos 
laidininkas. Tačiau šis teiginys teisingas tol, kol porose yra tik oras. Į 
poras patekus labai geram šilumos laidininkui vandeniui (pavyzdžiui, 
lietaus), statybinė medžiaga vis blogiau izoliuoja šilumą. 
Empirinės formulės byloja, kad statybinė medžiaga (priklausomai nuo 
rūšies) dėl kiekvieno įsigėrusio vandens procento praranda 2-3 proc. 
šilumos izoliacinių savybių. Įsigėrus 8-9 proc. vandens, siena 25 proc. 
blogiau izoliuoja šilumą.
Todėl mūsų namai niekada neturėdavo tokios šilumos izoliacijos, kurią 
projektuotojai apskaičiuodavo pagal laboratorinius šilumos izoliacijos 
matavimo duomenis, nes joks namas nestovi laboratorijoje, jo mūras 
nėra toks sausas kaip laboratorijoje.
Hidrofobizuodami fasadus „Lotupor‘u“, Jūs galite tai pakeisti. Šia 
priemone apdorotos sienos išdžiūsta taip, kad jose lieka 1 proc. 
vandens, ir jų šilumos izoliacija prilygsta laboratorijoje tiriamoms 
statybinėms medžiagoms.
Dėl to paprastai sutaupoma maždaug 15-20 proc. ir ekstremaliais 
atvejais iki 30 proc. šildymo energijos (sienos paviršiaus atžvilgiu). 
Greta esančiuose paveikslėliuose pavaizduotas namas, turintis drėgmės 
problemą, bei pateiktos termografinės nuotraukos, padarytos prieš 
apdorojant „Lotupor‘u“ ir po apdorojimo šia priemone.
Taip pat susipažinkite su mūsų techniniais informaciniais raštais.

„Lotupor“ ilgam padeda įveikti pelėsius gyvenamosiose patalpose, nes, 
hidrofobizavus fasadus „Lotupor‘u“, pastatų sienos beveik visiškai 
išdžiūsta. 
Vadinasi, pelėsiniai grybeliai netenka svarbiausios gyvybinės terpės – 
vandens. Kartu ginčai, susiję su blogu vėdinimu, netenka prasmės. Greta 
pateiktos rasos taško termografinės nuotraukos įrodo, kad „Lotupor“ 
veikia greitai ir radikaliai – sienos išdžiūsta ir mažėja šilumos nuostoliai. 
Paveikslėlis viršuje: didelis pakenktas pelėsio paviršiaus plotas, su 
netekusiu reikšmės rasos tašku. Paveikslėlis apačioje: vaizdas praėjus 3 
savaitėms po fasado apdorojimo „Lotupor“.
Visiškai išdžiūvusi (praėjus maždaug 3 mėnesiams) lauko siena visą laiką 
būna sausa, dėl to šilta ir nepelija.
Taip pat siūlome susipažinti su mūsų techniniais informaciniais raštais. 

„Lotupor“ užtikrina šilumos izoliaciją

iki

po

apdorotas namas
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Ką dar gali „Lotupor“?

Kadangi paviršiai, juos apdorojus „Lotupor‘u“, sulaiko 
vandenį, jie „nepriima“ ir nešvaraus vandens.
Paviršiai labai ilgai lieka švarūs. Vertikalūs – ištisus 
dešimtmečius, o ant horizontalių paviršių susikaupusių 
dulkių nors ir visiškai nenuplauna lietaus vanduo,  bet 
jie lengvai valomi.
Pirmiausia tokie paviršiai nepažaliuoja, nes dumbliai ir 
samanos ant sausų statybinių medžiagų neauga.

Kai kurie referenciniai objektai

Viršuje: 
neapdoroti „Lotupor‘u“
Apačioje: 
apdoroti „Lotupor‘u“ 

Vazonai iš terakotos 
su druskų 
apnašomis ir be 
apnašų.

Natūralių akmenų gėlynas: dešinėje 
akmenys pažaliavę, o kairėje nuvalyti 
„Lotuglen“ A ir hidrofobizuoti „Lotupor‘u“.

Tantris – daugiaaukštis namas 
Miunchene

Gyvenamasis namas Liubeke Gyvenamasis namas Greize, iš galo sausas 
(šviesus), nes apdorotas „Lotupor‘u“, o kitur 

aiškiai matoma, kad įmirkęs nuo lietaus

Komercinis pastatas Reklinhauzene Nuplautos betono plokštės sode. Jos 
dvejus metus iš dalies buvo 

apdorojamos „Lotupor‘u“

Istorinis vandens bokštas Biterfelde 

www.lotupor.de
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Kai kurie kiti produktai, 
galintys jus sudominti

„Porozid“. Purškalas nuo pelėsių, skirtingai
nuo produktų, kurių pagrindas yra chloro šarmas 
arba vandenilio peroksidas, veikia kelis 
mėnesius. Juo nereikia nuolat pakartotinai 
apdoroti.
Kitas svarbus „Porozid“ pranašumas yra tas, kad 
jis nepasižymi balinamuoju poveikiu. Todėl šia 
priemone galima drąsiai apdoroti medinius ir 
minkštuosius baldus, odą, popierių, paveikslu, 
tekstilę bei kitus lengvai pažeidžiamus paviršius. 

„Porofin“  –  organiška injekcinė medžiaga, skirta vėlesnei
horizontalių atitvarų, plotų aptvarų rūsiuose gamybai ir kitiems sienų 
hidroizoliacijos darbams. „Porofin“ sudėtyje nėra ir statybinėse medžiagose 
nesusidaro druskų. Kenksmingu šalutiniu poveikiu, susijusiu su druskomis, 
priemonė nepasižymi.
„Porofin“ pastato sienų visose porose skatina „Lotoso efektą“ (hidrofobiją). 
Todėl apdorotos šia priemone sienos vietos nesugeria vandens. Nors 
sienoms išdžiūvus statybinių medžiagų poros atsiveria ir jose vėl yra oro, 
vanduo dėl „Lotoso efekto“ nebegali patekti į atviras poras. 

Specialūs valikliai
 LotuClean A      LotuClean BT       LotuClean N    LotuClean SF 

nuo žaliavimo  nuo grafičių ir dar daug ko  neutralus valiklis   puikus fasadų valiklis 

lengvai valo net 
šiurkščius paviršius

šiuo atveju nesunkiai 
šalinami kiliminės dangos 

klijai

puikiai šalina riebalus, 
skirtas alyvoms ir tepalams 

valyti nuo mašinų       

čia lengvai valomos 
šaligatvio plytelės
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Gyvenamosios patalpos, kuriose nesiveisia pelėsis ir 
nebrangus energijos taupymas iki 30 proc. – tai įmanoma 

dėl „Lotupor“ technologijos! 
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