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A parafa lényege a sejtek méhsejt-
szerű szerkezetében fejeződik ki, 
amelyek üregei és falai szorosan össze 
vannak csoportosítva, és párnás 
szerkezetet képeznek, amelyet 
Suberin, egy viaszos és hidrofób 
réteggel zár le, amely az anyag 
majdnem felét alkotja. 

A Suberin hosszú láncú zsírsavakat tartalmaz, amelyek a 
molekulák falában lévő más ceroidokkal együtt olyan 
vízzáró tulajdonságokkal rendelkeznek, mint 
a zsírok és viaszok, amelyek védelmet nyújtanak
 a víztől és a nedvességtől.

EZ A NEDVESSÉG LEHETŐVÉ TESZI A PARAFA 
LASSÚ ÖREGEDÉSÉT ANÉLKÜL, HOGY 
SZERKEZETI ROMLÁST SZENVEDNE.

A SUBERIN 
ERÉNYEI



A Diathonite Deumix+ 
készítmény kihasználja a parafa 
nedvességállóságát, ötvözve a 
hidraulikus mész kiváló 
párátlanító tulajdonságaival, 
amely elnyeli a nedvességet és 
gyorsan felszabadítja azt. Ezt a 
nagy páraáteresztő képességnek 
köszönhetően teszi lehetővé, 
amely megakadályozza a 
felületes és interstitiális 
páralecsapódást, valamint a 
falazathoz (azaz a téglához) 
hasonló pH -t, ami 
megakadályozza a nedvességet 
vonzó elektrokémiai reakciók 
kialakulását.



NHL5 HIDRAULIKUS MÉSZ: A MEDITERRÁN 
ÉPÍTÉSZET ŐSRÉGI BÖLCSESSÉGE

Felszívja és felszabadítja a nedvességet, hozzájárulva 
a nedvességtartalom szabályozásához és a 
párátlanításhoz, ami nagymértékben javítja a 
hétköznapok kényelmét. A hidraulikus mész 
hagyományos tulajdonságai miatt biokompatibilis és 
alkalmas történelmi épületek helyreállítására. 
Előnyei közé tartozik a mechanikai szilárdság, 
az antibakteriális tulajdonságok, 
a lélegzőképesség és a tűzállóság.

MÉSZHIDRÁT: A TERMÉSZETES FERTŐTLENÍTŐ

A falakon alkalmazott mészhidrát természetes 
fertőtlenítőszerként működik, mivel felszívja a felszíni 
vizet a falakon, blokkolja a spórákat, a baktériumok és 
a penész tápanyagforrását, megakadályozva azok 
elszaporodását. A kiváló lélegzőképesség és 
porozitás mellett, amelyek lehetővé teszik az anyag 
higrométeres tüdőként való működését, 
a mészhidrát rugalmasságot 
és plaszticitást is nyújt; olyan tényezők, 
amelyek megkönnyítik a tapadást és a falazathoz való 
alkalmazkodást, megakadályozzák 
a repedések kialakulását.

A NYERS 
ANYAGOK

A Diathonite Deumix+ formula egy 
innovatív kihívás eredménye: olyan 
vakolat kifejlesztése, amely kielégíti 
a különböző követelményeket. 

A felhasznált alapanyagok, 
természetes szálakkal és 
adalékanyagokkal kombinálva, a 
Diathonite Deumix+-ot párátlanító, 
virágzásgátló, hőszigetelő 
vakolatként jellemzik.

Ezt a rendkívül eredeti formulát az 
alapanyagok természetes 
tulajdonságainak megváltoztatása 
nélkül valósították meg, ezáltal 
garantálva a környezeti 
kompatibilitást és a fenntarthatósági 
követelményeknek való megfelelést.
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AGYAG: A PÁRATARTALOM SZABÁLYZÓ

Ez egy könnyű, porózus, természetes adalékanyag, 
amely segít fenntartani az állandó nedvességszintet, 
kellemesebbé és egészségesebbé téve a lakóterek 
mikroklímáját. Valójában az agyag gyorsan és szükség 
szerint elnyeli és eloszlatja a nedvességet, 
fenntartva a relatív környezeti páratartalmat az 
otthon komfortjáért. Elég annyit mondani,
hogy az agyag akár tízszer több 
vizet tud felvenni, mint más hasonló anyagok.

TERMÉSZETES SZÁLAK: RENGETEG 
MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK 

A természetes szálakat optimális választássá tevő 
tulajdonságuk az, hogy képesek a mátrixon keresztül 
diszpergálódni, és homogén anyagot képeznek, 
amely kiválóan ellenáll a zsugorodásnak és a 
mikrorepedéseknek. Ez biztosítja a tartós stabilitást, 
az újrahasznosítás lehetőségét, a rugalmasságot és a 
mérgező maradvány mentességet.

PERLIT: ULTRA KÖNNYŰ TARTÓSSÁG

Ez egy porózus vulkanikus kőzet, amelyet 
granulátumokká őrölnek, mielőtt gyors hevítést 
végeznek, ami a víz elpárolgását okozza, kitágítva a 
szemcséket. A keletkező üvegtestű 
mikrogömbök nagyon fontos tulajdonságokkal 
rendelkeznek: könnyűség, stabilitás, kémiai 
tehetetlenség, parazitákkal és tűzzel
szembeni ellenálló képesség, emellett kiváló 
légáteresztőképesség a zárt sejtes szerkezetnek 
köszönhetően, amely növeli szigetelő képességet.

KOVAFÖLD: AZ ÓCEÁN KINCSEI

Ez a tengeri eredetű fosszilis anyagok 
felhalmozódásának eredménye. A kovaföld nagyfokú 
porozitással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy 
a tömegének másfélszeresét elnyelje, amíg teljesen 
száraz marad, és megőrzi inert anyag jellegét. 
Ezért könnyű, nedvszívó és környezetbarát.
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FÓKUSZÁLJON A 
NEDVESSÉGRE

A víz alapvető eleme az építési 
tevékenységeknek, de szerepet játszik az 
épületek öregedési folyamatában is.

VALÓBAN MEGVÉDJÜK MAGUNKAT 
A VÍZTŐL, HA BIZTOSÍTJUK, HOGY 
TETŐ LEGYEN A FEJÜNK FELETT, DE 
FIGYELNÜNK KELL A FÖLD ALATTI 
FORRÁSOKRA IS, AMELYEK NEDVES 
FALAKAT EREDMÉNYEZHETNEK A 
TALAJBAN VAGY ALAGSORBAN, AMI 
EGÉSZSÉGTELEN KÖRNYEZETET 
TEREMTHET, ÉS NEGATÍVAN 
BEFOLYÁSOLHATJA A TEREK 
ÉLHETŐSÉGÉT.
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Az épületek falai 
általában szilárd 
alapokat biztosító 
alapokon nyugszanak, 
de néha nincsenek 
alapok, és a falak 
közvetlenül a földre 
épülnek.

Ezekben az esetekben, különösen a falazott 
alapokkal rendelkező épületekben, az 
anyagok szivacsszerűen viselkednek, és a 
talajban természetesen jelen lévő 
páratartalom akár egy -két méterrel is 
emelkedik a talajszinthez képest.

A probléma az, hogy a vakolat gyakran 
leválik a fal belső nedvességének nyomása 
következtében, a természetes romlási 
folyamatok mellett.

Ezenkívül, amikor a víz elpárolog, a felszínen 
látható a virágzás, nevezetesen a 
kristályosodott ásványi sók, ami korrózióhoz 
és nem kívánt foltokhoz vezet.
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A falazat nedvessége 
különböző okok 
következménye lehet, amelyek 
három fő típusba sorolhatók: 
emelkedő nedvesség, csapadék 
és páralecsapódás.

A leggyakoribb típus az 
emelkedő nedvesség, 
amelynek során a talajban 
természetes módon jelenlévő 
páratartalom felszívódik és 
kapilláris hatásokon keresztül a 
falakon keresztül felszívódik.

A NEDVESSÉG OKAI 
ÉS TÍPUSAI
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1. Emelkedő nedvesség
A talajban természetesen jelen lévő 
páratartalom a falazaton keresztül 
kapilláris hatásra felemelkedik. Ez a 
leggyakoribb nedvességtípus, mivel oldott 
ásványi sókat hordoz magában, amelyek 
kiváltják a falazatban a só beszivárgását.

2. Nedvesség a csapadék miatt 
Ha nem megfelelően védett víztaszító 
bevonattal, a külső homlokzatok fel 
tudják venni az esővizet, amely a 
falazatba kerülve hozzájárul az 
építőanyag romlásához, a 
hőveszteséghez, valamint a foltok és a 
penész megjelenéséhez.

3. Nedvesség a páralecsapódástól
A beltéri környezetben természetesen 
jelen lévő vízgőz áthatolhat az 
épületszöveten, és ha a falak nincsenek 
megfelelően szigetelve, akkor 
interstitiális kondenzációvá vagy felszíni 
kondenzációvá alakulhat.
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A NEDVES 
FALAK 
HATÁSAI 
ÉS KRITIKÁI

A nedvesség jelenléte a 
falakban nem pusztán 
„esztétikai kérdés”, 
hanem súlyos 
problémákhoz vezethet, 
amelyek, ha nem 
oldódnak meg teljesen, 
idővel veszélyeztethetik 
az épület szerkezeti 
integritását.
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Statikus károsodás
• Mivel a falak belsejében lévő nedvesség a 

téli hónapokban megfagy, és bomlást 
okozhat.

• A sók kristályosodása az építőanyagok 
pórusaiban omlást és bomlást okoz.

• Idővel az anyagok bomlása 
veszélyeztetheti a szerkezet statikus 
integritását.

Gazdasági károk
• Nedves falazat esetén a hőszigetelés 

veszélybe kerül, ami fokozott 
hőeloszláshoz vezet.

• A közbenső kondenzáció növekedése 
miatt hidegek lesznek a falak.

• Így megnövekedik a téli fűtési költségek 
az épületben.

Esztétikai sérülés
• A vakolat leválása, az összekötő habarcs 

eróziója, valamint a festék és a bevonatok 
hólyagosodása.

• A felszíni rétegek bomlása és romlása a 
sók kristályosodása miatt.

• Salétrom, penész és virágzás kialakulása.

Súlyos egészségügyi következmények
• Penészképződés, amely egészségtelen 

környezeti körülményeket teremt.
• Fokozott allergiás reakciók és légzőszervi 

betegségek.
• A magas páratartalom és a hideg falak 

fokozzák a környezet általános 
kényelmetlenségét.
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A DIATHONITE DEUMIX+ 
EGYESÍTI A PÁRÁTLANÍTÓ 
VAKOLAT ÉS A SÓÁLLÓ 
HABARCS TULAJDONSÁGAIT

A falazat páratartalmából eredő 
problémák kezelésére szolgál, 
megvédve a falakat a sók bomlásától.

1

2

A PÁRÁTLANÍTÓ 
RENDSZER 
MŰKÖDÉSE
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1. Falazat szárítása
Amikor a falak nedvessége érintkezésbe kerül a 
párátlanító rendszerrel, felszívódik és kifelé 
távozik, lehetővé téve a falak teljes kiszáradását. 
Még a visszatérő nedvesség esetén is a rendszer 
párátlanító hatása változatlan marad az anyag 
egyedi porózus szerkezetének köszönhetően.

2. Védelem a sókkal szemben
A Diathonite Deumix+ hatóanyaga lehetővé 
teszi a termék számára, hogy blokkolja a 
vízben oldott sók áthaladását, csak a 
nedvességet engedje át. Az ozmózis 
következtében a sók a falazat által
felszívódnak, megakadályozva a vakolat 
pórusainak telítettségét.

3. A nedvesség elpárolgása
A sóktól megtisztítva a nedvesség kapcsolatba 
kerül a Diathonite Deumix+ porózus 
szerkezetével, ahol kapillárisan terjed az anyag 
méhsejt-szerű szerkezetében. A vakolat 
lélegzőképességének és nedvszívó képességének 
köszönhetően a nedvesség elérheti a felületet, 
ahol elpárologhat.

DIATHONITE 
DEUMIX+

NEDVES
FALAZAT

3
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ADATOK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK
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HŐÁLLÓSÁG
A magas szintű hőkomfort 
garantálja a mindig száraz 

falakat.

HŐSZIGETELÉS
 Korlátozza a közbenső 

kondenzáció kialakulását és 
hozzájárul az 

energiamegtakarításhoz.

TŰZREAKCIÓ
Nem ég és nem termel füstöt.

NYOMÓSZILÁRDSÁG 
Kiváló szilárdság, tartósság és 

stabilitás az idő múlásával.

PÁRÁTLANÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK

HŐSZIGETELŐ TELJESÍTMÉNY

SZERKEZETI TELJESÍTMÉNY

KAPILLÁRIS FELSZÍVÓDÁS

W0 KATEGÓRIA
Gyors nedvességszórás.

POROZITÁS
A vakolat pórusszerkezete 

lehetővé teszi, hogy felszívja és 
eloszlassa a nedvességet és a 

páralecsapódást.

LÉLEGZŐKÉPESSÉG
Falak, amelyek szabadon 

lélegeznek a falazatért, amely 
mindig száraz marad.
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TANUSÍTVÁNYOK

A Diathonite Deumix+ 
tanúsítványai tanúsítják
a vállalat elkötelezettségét 
a környezeti fenntarthatóság 
mellett.

A DIATHONITE DEUMIX+ 

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ TERMÉK, ÉS 
A VERSENYKÉPESSÉG, AZ 
INNOVÁCIÓ ÉS A TELJESÍTMÉNY 
EREDETI KEVERÉKÉNEK GYÜMÖLCSE.
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FENNTARTHATÓSÁGI TANÚSÍTVÁNYOK

TELJESÍTMÉNY TANÚSÍTVÁNYOK

A termék tulajdonságai és előírásai 
megfelelnek az európai előírásoknak és 
megfelelnek az összes európai építési 
szabványnak. A CE jelölés a Diathonite 
Deumix+ biztonságáról, minőségéről és 
egyediségéről tanúskodik, amelyek 
kulcsfontosságú elemei a vevői elégedettség 
biztosításának.

A Diathonite Deumix+ megfelel az EPD 
tanúsítás eljárásainak, tulajdonságainak és 
értékeinek, amely alacsony környezeti 
hatású termékeket azonosít, megkönnyítve 
felelősségteljes választást. A szigorú 
vizsgálati és ellenőrzési eljárások lehetővé 
teszik a termék fenntarthatóságának 
mérését és ellenőrzését a termék 
életciklusának minden szakaszában.

A Diathonite Deumix + olyan anyagokat 
tartalmaz, amelyek nem károsítják a 
környezetet, és biztonságosak az emberi 
használatra, mind az alkalmazás során, mind a 
teljes kikeményedés után. Ezért ennek a 
terméknek a használata hozzájárul a LEED -
kreditekhez a Zöld Építési Tanács 
tanúsítványában, és megfelel a Minimális 
Környezeti Kritériumok (MEC) által 
meghatározott követelményeknek.

A termék alacsony kibocsátású illékony 
szerves vegyületeket tartalmaz, és célja az 
emberek beltér kényelmének és a külső 
környezet minőségének védelme.
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A KÉNYELEM 
JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
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BELTÉRI KÉNYELEM
A Diathonite Deumix+ maximális életkomfortot 
garantál: a termék higroszkópos tulajdonságainak és a 
közbenső páralecsapódásnak köszönhetően 
melegebb, szárazabb belső terek, jönnek létre 
szabályozott környezeti páratartalommal.

TERMÉSZETES, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁS 
A Diathonite Deumix+ természetes anyagokat 
tartalmaz, mint például parafa, agyag és NHL 5 
természetes hidraulikus mész. LEED -pontokat ad, 
nem állít elő VOC -ket, és tiszteletben tartja a 
minimális környezeti kritériumokat (MEC).

MINDEN TÍPUSÚ NEDVESSÉGGEL HATÉKONY A 
Diathonite Deumix+ nemcsak az emelkedő nedvesség 
kezelésében hatékony: termikus tulajdonságai 
megakadályozzák az interstitiális páralecsapódást és 
korlátozzák a kezelendő nedvességet.

HOSSZAN TARTÓ PÁRÁTLANÍTÁS 
A Diathonite Deumix+ a homlokzatok és a falak 
korszerűsítése érdekében tartósan párátlanít minden 
falazatot, amelyet az emelkedő nedvesség érint.

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETBEN
A Diathonite Deumix+ egészségesebb környezetet 
teremt: javítja a beltéri levegő minőségét, megszünteti 
a nedves falak okozta szagokat és megakadályozza a 
penész kialakulását bakteriosztatikus és szigetelő 
tulajdonságainak köszönhetően.
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JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:
SZERKEZETI TELJESÍTMÉNY 
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CE BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY
A Diathonite Deumix+ az EN 998-1 előírásoknak 
megfelelően CE jelölést kapott.

KOMPATIBILIS A TÖRTÉNELMI 
RESTAURÁLÁSI MUNKÁKKAL 
ÉS A ZÖLD ÉPÜLETEKKEL
A Diathonite Deumix+ NHL 5 természetes 
hidraulikus mészből készül, amely kompatibilis a 
műemlékek, történelmi épületek restaurálásához. 
Hasonlóképpen zöld építési projektekben is 
használható építési és felújítási munkákhoz.

HŐSZIGETELÉS ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A Diathonite Deumix+ kiváló termikus tulajdonságai 
növelik az energiamegtakarítást: a termék szigetel 
mind a hőtől, mind a hidegtől, javítva a külső falazatot 
mind esztétikai megjelenés, mind funkcionális 
teljesítmény tekintetében.

TARTÓSSÁG ÉS STABILITÁS
A Diathonite Deumix+ tartós és rugalmas: nem pattan 
le és nem repedezik meg, használható beltéren és 
kültéren egyaránt, nem igényel megerősítő
hálót, nem ég és nem termel füstöt.

KÖNNYŰ MEGOLDÁS
A Diathonite Deumix+ háromszor könnyebb a 
hagyományos párátlanító kezelésekhez képest. Még 
vastagon felhordva sem terheli túl 
a meglévő szerkezeteket.
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A PÁRÁTLANÍTÓ 
RENDSZER OLYAN 
TERMÉKEKEN ALAPUL, 
AMELY HOSSZÚ TÁVÚ, 
SZERKEZETI MEGOLDÁST 
NYÚJTANAK A FALAKON 
BELÜLI NEDVESSÉGBŐL 
ADÓDÓ PROBLÉMÁKRA. 
A REDNSZER KÜLÖNBÖZŐ 
SZINTŰ ÉS TÍPUSÚ NEDVES 
ÉS KÜLÖNBÖZŐ TIPUSÚ 
BEAVATKOZÁSOKAT 
TESZ LEHETŐVÉ.

A párátlanító rendszer első lépése a fal kezdeti 
állapotának értékelése, amely három fő kategóriába 
sorolható:

• Földalatti és pincefalak
A jelen esetben alkalmazott termék a WATstop, 
egy ellentámadás-megszilárdító kezelés a 
nedvesség lebomlása által károsodott 
falazathoz.

• Salétrom jelenléte vagy hiánya
A Diathonite Deumix+ közvetlenül a felületre 
kerül, mert egy speciális adalék kettős 
hatásának köszönhetően gátat képez, amely 
gátolja a só kivirágzását és ozmózissal zárja be 
és megakadályozza a sókristályok lerakódását a 
vakolat pórusaiban.

• Egyenletlen történelmi falazat,
jelentős hullámzással
A Diathonite Regularization vagy a Calce Storica 
az aljzat jellegéből adódó egyenetlenségek 
kiegyenlítésére és megerősítésére szolgál.

A PÁRÁTLANÍTÓ 
RENDSZER
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A párátlanítási ciklus központi fázisa a Diathonite 
Deumix+ és az Argatherm, egy mész alapú vékony 
bevonat felhordása, mészkő-aggregátumokkal és 
természetes mikroszálakkal. A Diathonite 
termékcsalád vakolataival együtt használva 
garantálja a lélegző rendszert, kiváló hőszigetelő 
tulajdonságokkal. 
A ciklust légáteresztő bevonattal fejezik be:

• Külső falak és felületek. Az ideális 
termékek a PlasterPaint, az Argacem Colored és 
az Acrilid Protect bevonat. Ezek a termékek 
kiváló esztétikai felületet biztosítanak és 
megakadályozzák az eső felszívódását.

• Belső falak. Az ideális termékek ebben az 
esetben a következők: LimePaint, amely kiválóan 
lélegzik és szabályozza a beltéri helyiségek 
higrometrikus egyensúlyát; C.W.C Stop 
Condense, amely megakadályozza a nedves 
levegő páralecsapódását a falakon, még magas 
relatív páratartalom mellett is.

Támfalak
WATstop

A só kivirágzásának 
jelenléte/hiánya a 
Diathonite Deumix+ 
közvetlen alkalmazása

Befejezi a 
belső falak 
kialakítását
C.W.C. Stop 

Kondenzátum
Mészfesték

Homlokzatok/külső 
felületek bevonatai:

PlasterPaint; Argacem 
Coloured; Acrilid 
Protect Coating.

DIATHONITE 
DEUMIX+

és az 
ARGATHERM 
SMOOTHER
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Ebben az esetben a Diathonite 
Deumix+ készülékkel történő 
párátlanítás előtt fel kell 
mérni a falazat állapotát. 
Ha a falak jelentős 
egyenetlenségeket és 
hiányosságokat mutatnak, 
akkor ezeket fel lehet tölteni és 
kiegyenlíteni

Diathonit Regularization-nal, majd a WATstop, 
epoxigyantát, amelyet ozmotikus kezelésként 
használnak a támfalak felhordására, hogy felszívja a 
nedvességet, és párazárót hozzon
létre a nedves támaszokon.

TÁMFALAK

ARGATHERM

DIATHONITE DEUMIX+

WATSTOP

A TÁMFALAK PÁRÁTLANÍTÁSA
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A TÁMFALAK PÁRÁTLANÍTÁSA

DIATHONITE DEUMIX+

WATSTOP

DIATHONITE REGULARIZATION

A történelmi épületek párátlanítási 
munkáinál gyakran egyenetlen 
falazatokkal kell számolnunk.

A Diathonite Regularization és a Calce 
Storica természetes hidraulikus mész 
alapú habarcsok, amelyek segítenek 
megerősíteni és kiegyenlíteni a régi 
falazatot, amelyet a kövek és más 
anyagokból képződtek és 
egyenletlenségek jellemzik.

ÁLTALÁBAN A TÖRTÉNELMI 
FALAKAT AZ EGYEDI 
SZABÁLYTALANSÁGOK 
JELLEMZIK, AMELYEK 
MEGKÖVETELIK A KIFFEJEZETTEN 
NAGY VASTAGSÁGÚ 
FELHASZNÁLÁSRA 
KIALAKÍTOTT TERMÉKEK 
HASZNÁLATÁT, IDEÁLISAK A 
RENDKÍVÜL EGYENLETLEN 
FELÜLETEK KITÖLTÉSÉHEZ ÉS 
SIMÍTÁSÁHOZ.
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A Diathonite Deumix+ a
könnyű makropórusos
gipsz, kiváló minőségű 
parafával,amely 
kiválasztott és ellenőrzött 
szemcseméretű.

Emiatt a sűrűsége- és így a fedettsége-
háromszor alacsonyabb, mint a 
hagyományos vakolatoké; ezeknek a 
jellemzőknek köszönhetően gyors, 
pontos, eredményorientált 
megoldásként tűnik ki. 
Más szóval, ez háromszor okosabb!

A megoldások intelligenciája az 
anyagok intelligenciájából fakad, 
nevezetesen abból a képességből, 
hogy olyan készítményeket 
tervezzünk és állítsunk elő, mint a 
Diathonite Deumix+, amely egy 
speciális követelményen alapul: 
alkalmazkodni kell az igények 
dinamikus természetéhez.

HÁROMSZOR KÖNNYEBB
HÁROMSZOR OKOSABB
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Alacsony szállítási költségek és alacsony 
károsanyag kibocsájtás
Egy zsák Diathonite Deumix+ 2,5 m2 fal 
párátlanítását teszi lehetővé, alacsonyabb 
szállítási költségekkel, mint a hagyományos 
párátlanító termékek. Az alacsonyabb 
szállítási költségek a szállításból származó 
alacsonyabb CO2 -kibocsátást jelentik.

Kevesebb raktárhelyiség
A Diathonite Deumix+ háromszor kevesebb 
helyet foglal a raktárban, optimalizálva a 
kezelést, emelést és tárolást. Ezenkívül ez egy 
egyszerű megoldás hisz csak egy termék van 
minden faltípushoz és lefedettséghez, 
amelynek helyigénye könnyen kiszámítható.

Kevesebb hulladék a helyszínen
A párátlanítás a Diathonite Deumix+ 
segítségével háromszor kevesebb anyagot 
igényel, és leegyszerűsíti a helyszíni 
tevékenységeket: kezelést, emelést és 
tárolást. Sőt, az újrahasznosítható zsáknak 
köszönhetően csökkenti a 
hulladéktermelést a helyszínen.
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SIKERES PROJEKTEK

Convento de Jesus
Setúbal, Portugália

A kolostor a híres „Manueline” 
építészeti stílus egyik példája, a késő 
gótika portugál változata.

Súlyos romlás után az épület komplex 
szerkezeti és építészeti felújításon 
esett át. A Diathonite Deumix+ -ot 
jelentős vastagsággal, a szerkezet 
túlterhelése nélkül használták a 
komplexum belső és külső falainak 
helyreállításához, amelyeket rosszul 
érintett az emelkedő nedvesség.
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Relais Borgo Torale
Passignano, Olaszország

A történelmi rezidencia "Relais Borgo 
Torale" egy csodálatos üdülőhely 
Passignano sul Trasimeno -ban, egy festői 
faluban, kilátással a Trasimeno-tóra.

A tizenhetedik század közepére nyúló ősi 
falu eredetileg a Sorbello Ranieri 
márkihoz tartozott, és ma bájos 
turisztikai üdülőhely. A Diathonite 
Deumix+ -ot a szerkezet külső 
homlokzatára és minden belső falára 
alkalmazták.
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Faculty of Medicine
Belgrade, Szerbia

A Belgrádi Egyetem 
Orvostudományi Karának 
történelmi központját 
Diathonite Deumix+ gipsz 
segítségével korszerűsítették. 
A terméket a homlokzatokra 
alkalmazták, amelyek részben a 
szerb fővárosi kórházához 
csatlakoztak, és a lábazati 
részekre, amelyeket rosszul 
érintettek a nagyon ronda és 
súlyos vizesedési problémák, 
amelyek párátlanító kezelést és 
virágzásgátló védelmet igényeltek.

SIKERES PROJEKTEK

30



Magánház
Città Sant’Angelo, Olaszország

A Diathonite Deumix+ -ot egy 
magánépület felújítására 
választották Città Sant'Angelo -
ban, Pescara tartomány 
városában, az olaszországi 
Abruzzo régióban.

A földrengés által súlyosan 
megrongált épület korszerűsítése 
a falazat kiterjedt felújítását és 
pára kezelését vonta maga után. 
A tervek szerint az épületet 
üdülőhellyé alakítják.
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