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Ką tik pastatytus arba senus pastatus, kuriems jau daugiau kaip 100 
metų, nuo šiol, dėl „Porofin“ technologijos, ilgam galima apsaugoti 
nuo drėgmės sukeliamų problemų.

Geriausias įrodymas – daugybė senų vienuolynų ir bažnyčių, 
kuriose ilgus amžius buvo drėgna, tarp jų seniausia 
(Gruzijoje) buvo pastatyta 1120 metais.

Esame izoliacijos produktų, kurių poveikis trunka dešimtmečius, specialistai

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

Drėgmė, kylanti aukštyn, pastatuose, kuriuose nėra rūsių

Drėgmė, kylanti aukštyn, iš rūsių iki pastatų pirmųjų aukštų 

Aukštyn kylanti drėgmė rūsiuose

Skersai plintanti drėgmė rūsiuose, nes juose nėra išorinės hidroizoliacijos

Drėgna rūsio siena dėl rūsio laiptų

Įtrūkimai ir darbinės siūlės sienose ir betoninėse grindyse 

Požeminio vandens hermetizavimas, kai vanduo sunkiasi į rūsį. 

Prašome paskambinti   
8 620 88 000



www.porofi n.de

Be abejo, jums bus pateikta patikrinta kokybė.
Mes daugelį metų reguliariai tikriname „Porofin“ produktus.
Ir tai darome ne įstaigoje arba susivienijime, kurių sudėtyje mes esame, 
o valstybinėje Šiaurės Reino–Vestfalijos medžiagų bandymo įstaigoje.

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

Ar seniai sukurtas „Porofin“?
„Porofin“ technologiją bei patį produktą arba jo pirmtakus, kuriuos 
pradžioje buvo įmanoma įterpti į sieną tik mašininiu būdu, daugiau kaip 
prieš 45 metus išrado mūsų tyrimų ir rekomendacijų skyriaus  mokslinis 
vadovas.

Kaip veikia „Porofin“?
„Porofin“ pastato sienų porose (visose porų sienelėse) sukelia 
žinomą lotoso efektą  (terminologijoje jis vadinamas hidrofobija). 
Tokiu būdu siena, apdorota šiuo produktu, hidrofobizuojama.
Nors statybinių medžiagų poros sienoms išdžiūvus vėl atveriamos ir 
tampa laidžios orui, lotoso efekto dėka į šias atviras poras vanduo 
nebepatenka. 
Siena ne tik lieka sausa, bet ir vėl atgauna savo natūralią šilumos 
izoliaciją!

Ką tik pastatytus arba senus pastatus, kuriems jau daugiau kaip 
100 metų, nuo šiol, dėl „Porofin“ technologijos, ilgam galima 
apsaugoti nuo drėgmės sukeliamų problemų.
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Kaip naudojamas „Porofin“?
 
Jums pakanka mokėti naudotis grąžtu ir Jūs patys galėsite 
atlikti  izoliavimo darbus.
„Porofin“ technologijos dėka Jums tai pavyks!Horizontaliam 
atitvarui nuo aukštyn kylančios drėgmės Jums prireiks vos 
3-jų nuoseklių žingsnių. Visa kita padarys „Porofin“.

1. žingsnis
Pragręžiama maždaug 12 mm ertmė

pamatas

siena
a)  gręžiama 10-15 cm virš 
grindų lygio
b) gręžiama įstrižai žemyn, 
ertmės pabaiga turi būti 
maždaug sienos viduryje ir 
apie 10 cm žemiau grindų 
lygio

b)

2. žingsnis
Butelio dangtelis a) pakeičiamas injekciniu
dangteliu b)
„Porofin“ butelis dedamas į ertmę c)

Priklausomai nuo sienos storio leisti nutekėti 
reikiamam „Porofin“ kiekiui į sieną. Viso butelio turinio 
pakanka sienai, kurios storis yra maždaug 42 cm. 
Plonesnėms sienoms pakanka dalies butelio turinio. 
Todėl ant butelio nurodyta sienų storio skalė.

siena
b)

c)

a)

3. žingsnis
Kai butelis ištuštėja,  tiksliau, kai
reikiamas „Porofin“ kiekis pateko į
sieną, ji išimama iš ertmės. Ertmė
užtaisoma nedideliu statybinio
skiedinio kiekiu.

pamatas

siena

Ar ilgai veikia „Porofin“ 
hidroizoliacija? 
Kaip jau kalbėjome, „Porofin“ technologija buvo sukurta prieš 
45 metus.
Net pirmieji šia priemone apdoroti statiniai iki šiol neturi 
defektų ir dėl drėgmės naujai atsiradusių pažeidimų. 
Todėl mes dar tiksliai nežinome, ar ilgai truks „Porofin“ 
poveikis.
Tikėtina, kad dar kelis dešimtmečius ir kartu beveik visą 
gyvenimą!

„Porofin“ horizontalaus atitvaro vaizdas iš viršaus
Atstumas tarp pragręžtų vietų 25 cm. Pirmąją ertmę gręžiant nuo sienos kampo reikia 
atmatuoti 10-12 cm 
Žinokite, kad mūro kampuose turi sudrėkti didelis skerspjūvio plotas

Išimtis: betoninės sienos
Intervalai tarp gręžtinų vietų 12,5 cm dalijant normalų reikiamą „injekcijų“  kiekį perpus. 
Pirmojo gręžimo atstumas nuo kampo irgi turi būti dalijamas, taigi 5-6 cm.

Būtinai reikia pragręžti ir įterpti butelį į kampą!

25 cm
išorinė siena

vi
di

nė
 s

ie
na

išorinė siena
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„Porofin“ padeda, jei sienos 
drėksta 
„Porofin“ padeda visais atvejais, kai pažeidžiami vandens 
kapiliarai. Tokiu būdu esant šlapioms ir drėgnoms sienoms 
tai yra vienintelė pagalba.

Vadinamieji kapiliarinio vandens pažeidimai grindžiami 
sienų statybinių medžiagų sugeriamumo poveikiu, o 
fizikiniu požiūriu neigiamu slėgiu. Todėl vanduo esant 
šiems pažeidimams ir neišteka iš sienos.
 
Tačiau jei Jūsų rūsyje telkšo vanduo, tada tai ne tik 
kapiliarinio vandens, o ir požeminio vandens pažeidimai, ir 
tada reikia imtis papildomų priemonių.

Tačiau ir čia mes turime sprendimą, nes „Porofin“ kapiliarų 
užtvara gali būti papildyta „Porofin“ požeminio vandens 
užtvara.

„Porofin“ požeminio vandens 
užtvara
Jei mūre nėra įtrūkimų ir vidinių kanalų (mūrijimo klaidų), 
pakanka panaudoti „Porofin“ priemonę, kad  iš išorės 
nesisunktų požeminis vanduo.

Tačiau jei pro sieną jau sunkiasi vanduo, vieta, pro kurią 
patenka vanduo, įtrūkis arba skiediniu padarytas kanalas, 
atlikus „Porofin“ užtvarą, turi būti papildomai užpresuoti 
mūsų priemone „PlastaPox-UV“.

Kapiliarinio vandens pažeidimus Jūs galite izoliuoti patys, 
tuo tarpu požeminio vandens pažeidimus visada reikėtų 
patikėti mūsų kvalifikuotiems ir sertifikuotiems meistrams. 
Požeminio vandens pažeidimams šalinti reikia didelės 
patirties, specialių įrenginių ir medžiagų. 

Smulkesnį aprašą, kaip priemonė naudojama sudėtingais 
atvejais, Jūs rasite „Porofin“ naudojimo knygoje.  80-yje 
puslapių suprantamai ir vaizdžiai paaiškinta, pateikta 112 
paveikslėlių.
Įdomus skaitinys visiems norintiems daugiau sužinoti apie 
hidroizoliavimo „Porofin“ priemone galimybes.
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Feuchteschäden an Gebäuden 
selbst beseitigen

Das  
  Handbuch
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Plotų užtvaros „Porofin“ 
Beveik kiekviename rūsyje yra kelios išorinės sienos 
vietos, kurių neįmanoma atkasti ir vertikaliai izoliuoti. 
Šią problemą galėtų padėti išspręsti kelios viena ant kitos 
uždėtos „Porofin“ blokavimo eilės (iš vidaus), vadinamoji 
plotų „Porofin“ užtvara.

Klauskite mūsų „Porofin“ partnerio, apsilankykite mūsų 
internetiniame puslapyje www.porofin.de arba skaitykite 
knygoje apie „Porofin“ naudojimą. 

Kai kurie referenciniai objektai

Vienos šeimos gyvenamasis namas 
Švertėje

Štolbergo ligoninė Gyvenamasis namas Greice 

Didieji Kremliaus rūmai Maskvoje Mašininė „Porofin“ injekcija Internacionalinėje parodoje Sočyje 
„Porofin“ pelnė aukso medalį

Gyvenamasis namas Greice Kelių šeimų gyvenamasis namas Reklinhauzene Vienuolyno bažnyčios Nižnij Novgorode

Даже если они 100 лет мокрые...
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Kai kurie kiti produktai, 
kurie galėtų Jus sudominti

„Porozid“   Purškalas nuo pelėsių, 
skirtingai nuo produktų, kurių pagrindas yra natrio 
hipochloritas arba vandenilio peroksidas, veikia kelis 
mėnesius. Juo nereikia nuolat apdoroti paviršių.
Kitas svarbus „Porozid“ pranašumas yra tai, kad jis 
nepasižymi balinamuoju poveikiu. Todėl šia priemone 
galima drąsiai apdoroti medinius ir minkštus baldus, 
odą, popierių, paveikslus, tekstilę bei kitus lengvai 
pažeidžiamus paviršius. 

„Lotupor“  impregnantas su lotoso efektu, skirtas 
mineraliniams paviršiams, pavyzdžiui, fasadams, šaligatvio 
plytelėms, akmenų grindiniams, skulptūroms ir kt.
„Lotupor“ saugo fasadus ir kitus paviršius nuo įmirkimo lietaus 
vandeniu ir purvo.

Apdorotas fasadų paviršius išdžiūsta, šilumos izoliacija pakyla iki 
didžiausios natūralios reikšmės ir išsprendžia pelėsinio grybelio 
problemas. 
„Lotupor“ padeda mažinti šildymo išlaidas ir atsikratyti pelėsio 
keliamų problemų!

Specialūs valikliai
 LotuClean A      LotuClean BT         LotuClean N     LotuClean SF 
 Nuo pažaliavimų  Nuo grafičių ir dar daugiau Neutralus valiklis Puiki fasadų valymo priemonė 

Paprasta valyti 
net šiurkščius 

paviršius      

Paprastai šalinami 
kiliminių dangų klijų 

likučiai

Labai stipri riebalų 
šalinimo priemonė, 

skirta valyti 
mašinoms, tepalams 

nuo betono šalinti ir kt. 

Lengvai valomi 
grindiniai ir šaligatviai
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Ką tik pastatytus arba senus pastatus, kuriems jau daugiau 
kaip 100 metų, nuo šiol, dėl „Porofin“ technologijos, ilgam 

galima apsaugoti nuo drėgmės sukeliamų problemų.
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