
KAPILARNA VLAGA

IZSUŠEVANJE VLAŽNIH ZIDOV 

Ekološki in okolju
prijazen poseg

Brez dodatnih 
stroškov

in servisiranja

Garancija Takojšnji 
pričetek
sušenja

Doživljenjska 
funkcija
sušenja

Enkraten 
strošek

in poseg

po naravni poti s trajnim učinkom.



KAKO JE Z VLAGO V
ZGRADBAH IN KAKO
UPORABLJAMO
ZRAČNIKE?



Vlaga, ki se pojavlja v zidovih je neprijetna in škodljiva.

Vlažna stanovanja so vzrok mnogih bolezni,
predvsem pljučnih in revmatičnih.

Vlaga pa povzroča tudi veliko materialno škodo:
vlažne stene so neprimerno slabši toplotni izolator od
suhih, zato so stroški za ogrevanje objektov mnogo
večji.

Seveda pa lahko vlaga tudi neposredno poškoduje
objekt, saj povzroča:
- odpadanje ometov,
- razjedanje betona in malte,
- pokanje konstrukcije,
- gnitje lesenih in rjavenje železnih delov konstrukcije,
ter - poškoduje pohištvo.

ŠKODLJIVOST VLAŽNIH ZIDOV
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KAJ PA ČE JE VLAGA ŽE V ZIDU?

Stare zgradbe nimajo talnih vodnih izolacij, ali pa so slabo
izvedene.
Če pa upoštevamo še pretežno slabo vzdrževanje strehe
in strešne kritine, se ne smemo čuditi vlažnosti zgradb.

Če je le možno moramo najprej preprečiti nadaljnje
vdore vode v zgradbo (obnova strehe in drenažno
izsuševanje zemljišča okoli zgradbe).
Zidove in lesene nosilne tramove pa izsušimo z
zidnimi zračniki.

V vseh primerih je najboljša brezhibna izvedba toplotnih in vodnih izolacij po načrtih in
nasvetih strokovnjakov in pa izsuševanje zidov s sistemom Moxture.

Dež, sneg in talna voda nenehno vlažijo zgradbe.

Tem nadlogam se pridruži še vlaga, ki se dviga po drobnih porah v zidu,
tista, ki nastaja ob uporabi "mokrih" prostorov (kuhinja, kopalnica) ter
"potenje" betonskih delov zgradb zaradi slabo izvedene toplotne
izolacije.

O VLAGI V ZIDOVIH
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ZIDNI ZRAČNIKI - VLAGOSUŠILCI

Način dela

V vlažne zidove izvrtamo z zunanje ali notranje strani luknje katere morajo biti strokovno
izvedene (pod določenim kotom, pravilni razmak, pravilna dolžina).

V izvrtane luknje se vgradijo zidni zračniki - KONDENZATORJI.
S pravilno razmestitvijo odprtin in strokovno vgrajenimi zračniki bo zgradba začela "dihati" in se
sušiti.

Rezultati takega načina izsuševanja so presenetljivi, kljub sorazmerno zelo majhnim
stroškom.

Kondenzator ima s pravilno vstavitvijo v izvrtane luknje v vlažnih zidovih funkcijo kroženja
zraka in s pravilno cirkulacijo se vlaga v zidovih pričenja sušiti. Kondenzatorji imajo tudi
funkcijo proti sipanju lukenj.

Zidni zračnik - vlagosušilec je za področje celotne Evrope Intelektualno registriran in zaščiten model.
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VLAGA

"Vlažna stanovanja so vzrok mnogih
bolezni, predvsem pljučnih in

revmatičnih."
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KONDENZACIJSKA VLAGA

Pri kondenzacijski vlagi se plesen razvije kot posledica trajnejše obremenitve z vlago v
samem prostoru. 

Pri tem velja pravilo, da najprej izbruhne na najhladnejših mestih, ki so običajno posledica
toplotnih mostov.

Na razvoj plesni tako vplivajo trije bistveni dejavniki:

- Višina relativne vlage v prostoru.
- Temperatura v samem prostoru.
- Temperatura površine na kateri se pojavlja plesen.

Vsi ti trije dejavniki pogojujejo točko rosišča. Ta določa, pri kateri temperaturi in relativni vlagi bo
prihajalo do pojava kondenza na površinah.
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2. Pri KAPILARNI VLAGI 
pa prihaja do vleka vlage iz zunanjosti v samo konstrukcijo. Najpogostejši vzroki so
pritiski meteorne vode, zamakanja, oslabljena hidroizolacija.

Pri procesu kapilarnega dviga vlage porozne stene vpijajo vodo iz tal. Kapilarna vlaga se
dviguje skozi pore in kapilare, običajne velikosti od 1 do 2/1000 mm. Voda prinaša v stene
minerale in mineralne soli, ki ostanejo v steni, ko voda izhlapi. Vlago najmočneje vpijajo
opeka, apnenec, GIPS in malta. Z izhlapevanjem vode se soli prenašajo na površino stene
v območje ometa, kjer se v veliki koncentraciji kristalizirajo in odlagajo. Višina kapilarnega
dviga je odvisna od debeline stene in kvalitete ometa.
Torej kapilarna vlaga v zidovih uničuje materiale, pohištvo in škodi zdravju prebivalcev. 

KAPILARNA VLAGA

www.moxture.com



Stroški ogrevanja ali hlajenja so lahko tudi do 65 odstotkov večji kot pri suhem zidu,
povrh vsega pa je življenjska doba stavbe z vlažnimi zidovi občutno krajša. V kubičnem
metru zidu se lahko nabere tudi do 450 litrov vode, ki se po njem povzpne do šest metrov
visoko ter s tem škoduje sami zgradbi in vašemu zdravju.

www.moxture.com



PLESEN

"Razlog, zakaj je plesen tako nevarna,
je ta, da so njene spore tako majhne,
da se jih na glavo bucike lahko naseli

tudi do 250.000."
www.moxture.com



PLESEN - TIHI UBIJALEC

Plesen, takšno ali drugačno, najdemo v skoraj vsakem stanovanju. Ker niso vse plesni nevarne in je
njihovo toksičnost običajno mogoče dokazati zgolj z laboratorijskimi preiskavami, vendar jo je
priporočljivo vedno odstraniti. Spore plesni se enostavno in hitro prenašajo. Prilepijo se na
gostitelja – človeka, žival, čevlje – ali pa v stanovanje pridejo celo skozi odprto okno. Nato se
ugnezdijo v vlažnem delu stanovanja in se začnejo razmnoževati. Najpogosteje je to na vlažnem lesu,
stenah, tleh, kartonu in celo bombažnih izdelkih. Če začne plesen poseljevati naše domove, lahko to
postane izjemno nevarno za zdravje. 

Pojavijo se lahko alergije, infekcije, poškodbe kože, ožilja in številne druge bolezni.

Pri ljudeh se kot posledica izpostavljenosti plesni najpogosteje pojavljajo alergije in pomenijo
reakcijo na nekaj ekstremno nevarnega in v skrajnih primerih celo smrtno nevarnega. 
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Razlog, zakaj je plesen tako nevarna, je ta, da so njene spore tako majhne, da se jih na glavo bucike
lahko naseli tudi do 250.000 in lahko prodrejo v obrambne mehanizme organizma. Ko enkrat prodrejo
v telo, se začnejo kopičiti v spodnjem delu pljuč in preko pljuč preidejo v krvni obtok. 

To lahko prepreči pljučem, da bi prenašala kisik v krvni obtok in povzroči brazgotinjenje pljuč,
poškodbo drugih organov in v najslabšem primeru smrt.

Pazite se toksičnosti plesni. Glede na to, da 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih,
moramo zagotoviti, da bodo naši domovi zdravi. A na žalost večinoma niso. 
Dolgotrajna izpostavljenost črni plesni tako lahko povzroči zastrupitev organizma, saj plesen
sprošča toksine. 
Zastrupitev se kaže z glavoboli, kašljem, vnetjem grla, težavami s sinusi, vročino, vrtoglavico ter
slabostjo in je lahko, če je ne odkrijemo in začnemo pravilno ter hitro zdraviti, tudi smrtno nevarna.
Poškoduje lahko tudi notranje organe, ožilje, kožo …

V najhujših primerih lahko plesen poškoduje notranje organe in povzroči celo odpoved organov
pri ljudeh.
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Do tega pride, če spore plesni prodrejo v človeško telo in začnejo kolonizirati določene organe, se
hraniti z njimi in medtem sproščati mikotoksin, ki je nevaren za ljudi. 

Mikotoksin je nevaren za vse notranje organe, vključno s srcem, pljuči in reproduktivnimi
organi. Učinki izpostavljenosti plesni na reproduktivne organe še niso dobro raziskani, vendar pa so
raziskave pokazale, da so imele ženske, ki so bile dlje časa izpostavljene črni plesni, težave z
zanositvijo in da so doživele več spontanih splavov. Izpostavljenost pa je nevarna tudi za plod, saj so
študije primerov pokazale, da so nekateri otroci, katerih matere so bile med nosečnostjo
izpostavljene plesni, trpeli zaradi krvavitev v pljučih.

Mikroskopski pogled plesni.
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Bolezenska stanja.



MOXTURE
PROFESIONALNI
SISTEM ZA
IZSUŠEVANJE ZIDOV
S POMOČJO
"KONDENZATORJEV"
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MOXTURE PROFESIONALNI SISTEM ZA IZSUŠEVANJE
ZIDOV S POMOČJO "KONDENZATORJEV"

OSUŠEVANJE ZUNANJEGA ZIDU TER KLETNEGA PROSTORA

Osuševanje zunanjega 
zidu.

Osuševanje kletnega 
prostora.

ČAS SUŠENJA OBJEKTOV 
je predvsem odvisen od stopnje vlažnosti zidov, vendar povprečni čas sušenja je od  4 - 6 mesecev.

Po tem obdobju, oziroma po kompletni osušitvi, lahko kondenzatorje odstranite in luknje zaprete, če
pa objekt stoji na vlažnem območju lahko vrtine ostanejo v objektu doživljenjsko, kar pomeni
doživljenjsko funkcijo sušenja (priporočljivo tudi za poplavna območja).
Po tem obdobju se lahko sanira fasada in vse ostalo kar je bilo poškodovano pod vplivom vlage in
plesni.
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PREDNOSTI SISTEMA MOXTURE

Takojšnji pričetek sušenja
Stene zadihajo in vlaga začne izhlapevati
Čas sušenja od 4-6 mesecev
Ekološki in naraven način sušenja, brez kemikalij in elektrike.

TAKOJŠNJI PRIČETEK SUŠENJA
Sušenje nastopi takoj. Čas sušenja je odvisen od same stopnje vlažnosti zidov ter od
debeline zidov.

Doživljenjsko izsuševanje
Vedno suhi zidovi
Zdrava in suha notranjost
Življenje brez plesni in vlage

DOŽIVLJENJSKA FUNKCIJA SUŠENJA
Funkcija sušenja je doživljenjska v primeru, da se lukenj ne zapira. V primeru, da je
nemogoče sanirati dotok vlage – hidroizolacija, drenaža, bo sistem Moxture
poskrbel, da bo vlaga, ki bo prišla v zid izhlapevala sproti.

Enkraten strošek
Enkraten poseg
Doživljenjska rešitev
Zdravo in kvalitetno življenje

ENKRATEN STROŠEK IN POSEG
Naša prednost je, da je potreben samo en poseg kar pomeni enkraten strošek, vendar
dobite doživljenjsko rešitev in osušitev.
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Brez dodatnih stroškov
Brez servisiranja
Brez rezervnih delov
Garancija

BREZ DODATNIH STROŠKOV IN SERVISIRANJA
Naš sistem ne zahteva nikakršnega servisiranja zato ni dodatnih stroškov.
Kondenzatorji so doživljenjski (garancija 40 let). Sistem ne uporablja elektrike ali
drugih delov kjer bi bilo potrebno servisiranje.

40 let garancije
Kvaliteten material kondenzatorjev
Kvalitetno izvedbo
Zadovoljstvo strank

40 LET GARANCIJE
Na naš sistem in kondenzatorje dajemo 40 let garancije. Zagotavljamo kar
ponujamo. Osušitev, enkratni strošek, enkratni poseg in zdravo bivalno okolje.

Okolju prijazno
Brez kemikalij
Brez elektrike
Naravno in varno

EKOLOŠKI IN OKOLJU PRIJAZEN POSEG
Stremimo k okolju prijaznim rešitvam, zato ne uporabljamo kemikalij in drugih
preparatov, ki bi lahko škodovali vam, živalim ali naravi. Zdravo bivanje nam je na
prvem mestu.
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REFERENCE
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SANACIJA ZUNANJIH ZIDOV OBJEKTOV:
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SANACIJE KLETI:
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SANACIJE NOTRANJIH ZIDOV:
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Različni materiali:
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Ugotavljanje kapilarnega vleka s termo kamero:
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Meritve vlažnosti:
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Na dan sanacije:                     Po 4 mesecih:



MOXTURE, sanacija vlage d.o.o.
Kolodvorska cesta 2

1290 Grosuplje

031-255-228

office@moxture.com

www.moxture.com

www.facebook.com/moxture

Kontaktirajte nas še danes:

Spremljajte nas tudi na:
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