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NOVUREM
Zatrzymuje wilgoć

Do iniekcji w ścianach mineralnych w celu
utworzenia zarówno poziomej jak i pionowej bariery
iniekcyjnej przeciw wstępującej wilgoci drogą
podciągania kapilarnego i zawilgoceniu
poprzecznemu.

Nadaje się do zastosowania przy murach
z następujących materiałów:
Cegła i klinkier
Kamień naturalny / tłuczeń
Piaskowiec
Wapień i gazobeton
Ażury i pustaki
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Wilgoć kapilarna / wilgoć wstępująca

Przykład problemu: PIWNICA

Kapilarność materiałów lub zjawisko kapilarne
to inaczej zachowanie cieczy, jakie wykazują w
materiałach stałych w kontakcie z kapilarami,
np. wąskimi rurami, szczelinami oraz pustymi
przestrzeniami. Przykład stanowi zanurzona w
wodzie szklana próbówka, w której woda podciągana
jest w górę wbrew sile grawitacji.

Ogólne informacje

W przedstawionym na rysunku 1 przykładzie
wysokość słupa wody zależna jest od promienia
kapilary. Wilgoć kapilarna to inaczej wilgoć, która
wędruje najdrobniejszymi kapilarami wzgl. woda
transportowana porami materiału budowlanego.

Dzięki hydroblokadom BKM.Mannesmann obie izolacje
można teraz bezproblemowo wykonać także w późniejszym
terminie. A najlepsze jest to, że izolację realizuje się bez
potrzeby żmudnego odkrywania murów, w łatwy i trwały
sposób od wewnątrz przy pomocy bezciśnieniowych
iniekcji do muru.
Środki iniekcyjne stosowane są już od dziesięcioleci i
stanowią dzisiaj standard w zakresie profesjonalnej izolacji
budynków.

Podpiwniczone ściany zewnętrzne budynków wymagają
zasadniczo dwóch izolacji przeciwwilgociowych – tzw.
przepony poziomej w ścianach, zabezpieczającej
przed podciąganiem wilgoci, oraz zewnętrznej blokady
pionowej, stanowiącej ochronę przeciwko zawilgoceniu
poprzecznemu muru przez przylegającą, wilgotną glebę.

Rysunek 1

Wilgoć kapilarna powstaje przykładowo przy braku izolacji
pomiędzy murem a glebą bądź też gdy istniejąca izolacja
jest do tego stopnia uszkodzona, że pory (kapilary) materiału
budowlanego chłoną wodę jak gąbka i rozprowadzają ją
nawet kilka metrów wzwyż.

Przepony posiadają często uszkodzenia bądź też są w ogóle
nieobecne w starszych budynkach, przez co w większości
przypadków stanowią przyczynę zawilgocenia piwnicy lub
mokrych ścian (rysunek 2).

Taśma bitumiczna

Fundament
Rysunek 2

Posadzka
piwnicy
Fundament

Zewnętrzne ściany piwniczne są
rosnącą i boczną wilgoć.

narażone na

W przypadku brakującej, uszkodzonej lub technicznie
źle wykonanej izolacji woda przedostaje się do ścian
(rysunek 4 & 5).

Skutki:

Woda
Rysunek 4
brak pionowej izolacji zewnętrznej
Ściana

Woda „wspina się“ po ścianach piwnicznych, częściowo
do znajdujących się powyżej mieszkań. Tam występują
szkody takie jak w przypadku nieszczelnych fasad. Nawet
sam tynk zewnętrzny odpada.

Późniejsze wykonanie przepony
NOVUREM składa się w przeważającej części z
rozpuszczonego w oleju parafinowym polimeru. Olej
parafinowy o dparowuje p o i niekcji d o m uru pozostawiając
na porach ściany jedynie stale hydrofobowy, podobny do
lakieru film polimerowy. NOVUREM nie jest rozpuszczalny
w wodzie i rozprowadza się nawet w murze całkowicie
przesiąkniętym wodą.
Impregnacja zachowuje w pełni zdolność ściany do
oddychania. Zawarta w materiale budowlanym wilgoć z
czasem zupełnie wyparowuje, natomiast mur staje się
suchy.

Ściana

Przyczyna:

Przepona pozioma
Pozioma przepona lub izolacja uniemożliwia podciąganie
kapilarne wilgoci z gleby. Zazwyczaj osiąga się ją poprzez
montaż taśmy bitumicznej.

brak poziomej izolacji

Mokre ściany piwniczne powodują odpadanie warstw farby
lub tynku wewnętrznego. Poprzez wysoką wilgotność
powietrza powstają szkody dotykające wyposażenie i
magazynowane dobra.

Rysunek 3

Wzrasta ryzyko wystąpienia pleśni, co może prowadzić
do trwałego uszkodzenia substancji budowlanej. Silny
rozrost pleśni, spowodowany wilgotnymi ścianami,
może doprowadzić pomieszczenie mieszkalne do stanu
nieużywalności, co wiąże się z koniecznością rozległego i
kosztownego remontu.

Posadzka
piwnicy
Fundament
Rysunek 5
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Dlatego NOVUREM
NOVUREM należy do tzw. systemów blokad trwale
hydrofobizujących (wodoodpornych).
Impregnuje wodoszczelnie ścianę, nie wypełniając i
zatykając przy tym porów. Po zastosowaniu iniekcji w
porach muru pozostaje jedynie lakieropodobny, trwale
hydrofobizujący film polimerowy
Po zastosowaniu środka iniekcyjnego NOVUREM ściana
wysycha w naturalny sposób, a pory wypełnione są znów
powietrzem zamiast wody. Materiał, z jakiego wykonany
jest mur, odzyskuje dzięki NOVUREM swoją naturalną
izolację cieplną, zachowując przy tym swoją zdolność do
oddychania.

Rozwiązanie przeciwko wstępującej wilgoci
Pory materiału budowlanego

Pokrycie

Novurem może być stosowany z następującymi
materiałami:
cegła i klinkier
kamień naturalny / tłuczeń
piaskowiec
wapień i gazobeton
ażury i pustaki

Wypelnienie porów

ubijany beton

Właściwości produktu:

Novurem jest produktem używanym do iniekcji w ścianach
mineralnych w celu utworzenia zarówno poziomej jak i pionowej
bariery iniekcyjnej przeciw wstępującej wilgoci i zawilgoceniu
poprzecznemu powyżej poziomu wód stagnujących zgodnie
z wytycznymi instrukcji WTA nr E-4-10 „Iniekcje przy użyciu
certyfikowanych środków iniekcyjnych do zapobiegania
transportowi kapilarnemu”. Należy przy tym uwzględnić rodzaj
i prawidłowe działanie izolacji zewnętrznej ściany, wysokość
przylegającej gleby oraz przewidziane działania uzupełniające.

Iniekcja NOVUREM

Przed rozpoczęciem prac należy koniecznie wyznaczyć
wysokość wiercenia otworów iniekcyjnych. Proszę następnie
wykonać rząd otworów oddalonych od siebie o 12,5 cm oraz
odpowiednio o 5 cm od narożników ściany. W zależności od
grubości ściany kąt wiercenia wynosi od 30-50°, przy czym
otwór musi przechodzić przez co najmniej jedną spoinę.
W narożnikach należy wykonać po skosie dwa odwierty
jeden nad drugim, skierowane w różne strony (rysunek 6).
W przypadku nieciągłej przepony poziomej zaizolowany obszar
ściany musi być dodatkowo zabezpieczony przed wędrówką wilgoci
z niezaizolowanych obszarów poprzez wykonanie pionowej siatki
otworów do wysokości ok. 20 cm powyżej zewnętrznego poziomu
gruntu. Po oczyszczeniu wywierconych kanałów, w otworach
należy umieścić butelki iniekcyjne z preparatem Novurem. Ilość Rysunek 7
aplikowanego środka zależy od grubości ściany i wylicza się ją w
oparciu o wzór zużycia Novurem. Po zaaplikowaniu
Gotowa przepona pozioma
hydroblokady należy usunąć butelki, a otwory zabezpieczyć
odrobiną zaprawy cementowej.

Schemat poziomej blokady przeciwwilgociowej

- hydrofobizujący
- mieszanka gotowa do zastosowania
- nierozcieńczalny w wodzie
- małe zużycie
- wysoki stopień rozprowadzenia w ścianie

Impregnacja

- właściwy środek przy zawilgoceniach nawet rzędu 99%

Rysunek 6

Zaimpregnowany materiał

Boczny odstęp wiercenia otworów wynosi 12,5 cm. Odstęp
pierwszego otworu od narożnika ściany winien wynosić
5 cm. Proszę mieć na uwadze, że w narożnikach ściany
należy zaimpregnować większą powierzchnię przekroju
poprzecznego. Należy tutaj wykonać koniecznie 2 wiercenia
jedno nad drugim! Rozłożenie patrz rysunek 6.

Rysunek 8
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Wykonanie poziomej blokady
przeciwwilgociowej przy użyciu środka
NOVUREM – Instrukcja krok po kroku.
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1.

2. Użyć wiertła o średnicy 12 – 14 mm. Otwory wiercić pod
kątem ok. 45 stopni w dó ł. W miarę możliwości wiertło
przykładać zawsze do cegły, nie fugi. Proszę zwracać
uwagę, by każdorazowo przewiercić się przez co
najmniej jedną fugę. Koniec wierconego kanaliku
powinien się znajdować mniej więcej w połowie
grubości ściany i ok. 10 cm poniżej poziomu posadzki.

2.

3. Proszę zebrać odkurzaczem resztki mączki z
wywierconych otworów oraz z posadzki. Przyspieszy to
wchłanianie preparatu NOVUREM do ściany.
4. W następnym kroku proszę wziąć do ręki butelkę
NOVUREM, napełnić ją wyliczoną ilością środka
potrzebną do wypełnienia jednego otworu i przykręcić
końcówkę z lejkiem. Proszę umieścić butelkę w
wywierconym kanaliku. Butelka opróżni się powoli
bezpośrednio do ściany. W zależności od grubości
muru proces ten może trwać nawet do 14 dni. Po
upływie tego czasu można wyjąć butelki z kanalików, a
otwory zabezpieczyć odrobiną zaprawy.

3.

Izolacja pionowa przeciwko zawilgoceniu poprzecznemu
W przypadku częściowo podpiwniczonych powierzchni,
ścian zewnętrznych z nadbudową lub innych ścian, kiedy
niemożliwe jest ich odkrycie, nieszczelna ściana może być
zaizolowana przed wnikającą wilgocią kapilarną środkiem
Novurem powierzchniowo od wewnątrz. W tym celu
Novurem jest aplikowany na całej powierzchni ściany
12,5cm
blokadę
tworząc (izolacja
zwartą powierzchniowa). Wysokość linii odwiertów
należy ustalić przed przystąpieniem do pracy. Należy
zwrócić przy tym uwagę na wysokość gruntu za ścianą oraz
przewidziane dodatkowe działania uzupełniające.
Otwory jednej linii wierci się w odległości 12,5 cm od siebie oraz w odstępie ok. 5 cm od końca ściany. Kąt
wiercenia wynosi w zależności od grubości muru od 30 do 50 stopni. Należy się przy tym przewiercić przez
co najmniej jedną spoinę. W narożnikach należy wykonać po skosie dwa otwory, jeden nad drugim. Kolejne
linie kanalików z przesunięciem wynoszącym połowę odległości między dwoma otworami należy wykonać
każdorazowo 25 cm nad poprzednią. Ostatni rząd otworów znajduje się ok. 15 cm powyżej zewnętrznego
poziomu gruntu. W przypadku częściowych izolacji powierzchniowych otwory wykonuje się do wysokości ok. 50
cm powyżej ostatniego widocznego defektu ściany.
Zużycie
Zużycie środka zależy tylko i wyłącznie od grubości ścian, nie od rodzaju muru.
Do obliczenia zużycia stosuje się poniższy wzór:
Zużycie (ml/otwór przy odstępie między otworami 12,5 cm)
Grubość ściany 24cm 36cm 50cm
Zużycie 240ml 360ml 500ml

Ogólny wzór do wyliczenia zużycia
10 x grubość ściany w cm = zużycie w m/otwór.

Dostawa, przechowywanie
Zabezpieczyć przed ujemnymi temperaturami. W przypadku fabrycznie zamkniętych pojemników okres
przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Środek reaguje w kontakcie z wilgotnością powietrza.
Rozpoczęte pojemniki nie mogą mieć kontaktu z powietrzem czy wodą.

Wykończenie!
Z upływem 3-4 tygodni działania środka zaleca się usunąć
stary tynk i warstwy farby. Przyspieszy to proces schnięcia
ściany i pozwoli usunąć sole wchłonięte przez starą powłokę.
Szczególne przypadki
Ażury / mury z kamienia naturalnego
Dzięki swej nadzwyczajnej zdolności pełzania NOVUREM
nadaje się idealnie do iniekcji bezciśnieniowej. W związku
z tym nie ma potrzeby wypełniania wpierw pustych
przestrzeni i komór w murze zawiesinami. Iniekcji do
pustaków dokonuje się w górnej (1/3) części kamienia w
celu nagromadzenia środka Novurem w pustej przestrzeni.
Preparat rozprzestrzenia się następnie po fudze. W
przypadku murów z kamienia naturalnego odwiert musi być
wykonany w takim miejscu, by w połowie grubości muru
natrafić na fugę lub pustą komorę.

Schemat rozłożenia otworów
Novurem – izolacja
powierzchniowa

25cm

1. Proszę odrysować na ścianie wysokość pierwszej linii
wierconych otworów, zazwyczaj ok. 10-15 cm nad
posadzką, i zaznaczyć poszczególne otwory w
odległości co 12,5 cm. Pierwszy otwór zaznaczyć w
odległości 5 cm od narożnika ściany.

Wykonanie izolacji powierzchniowej przy
pomocy środka NOVUREM

4.

Dane techniczne produktu
• Gęstość wg DIN 51757 = 0,8
• pH = neutralne, wolny od alkaliów
• Zapach = neutralny
• Wygląd = bezbarwny
• Temperatura aplikowania co najmniej 3°C
Czas schnięcia
Czas schnięcia muru aż do osiągnięcia wilgotności równoważnej zależy od stopnia zawilgocenia oraz dodatkowej
dobrej wentylacji całego pomieszczenia.
Ewentualne urządzenia osuszające mogą być stosowane dopiero po upływie czasu reakcji, wynoszącego minimum
3 tygodnie. Uszkodzone tynki i warstwy farby należy usunąć po iniekcji i zastąpić np. tynkami renowacyjnymi
BKM.MANNESMANN. Do malowania należy używać wyłącznie paroprzepuszczalnych farb silikatowych.
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