
Melyikkel kezdjük?  

Az idővel, a pénzzel, vagy a megbízhatósággal? 

  

Igazából az ár-érték arány összehasonlítást majd Ön fogja elvégezni, hiszen nem tudhatom, 
hogy melyik technológiát részesíti előnyben, ill. miről szól a kiviteli terv (ha van). 

A meglőző vízszigelésnek több módja ismert, nem mennék bele a részletekbe. Pince, vagy 
mélygarázs építésénél, ugye ismert a szigetelést tartó fal, - GV lemez, - vagy kenhető 
bitumen stb. 

Tapasztalatom szerint ezt a tervezési fázist a „megspórolunk egy kis pénzt” kategóriába 
sorolja nagyon sok építtető. Helytelenül. 

Persze nekünk abból kell főznünk, ami van és szeretne mindenki a legolcsóbban kijönni ebből 
a vízszigetelési projektből, mind időben, mind pénzben..  

Létezik egy megbízható, az eddig ismerteknél lényegesen olcsóbb technológia?  

Létezik igen és most ismerje meg Ön is! Használhatja elsődleges víz, vagy falszigetelésre 
kívülről, esetleg utólagos vízszigetelésre belülről. 

Hogyan készítsünk olcsó, gyors megbízható teknőszigetelést Koprox-al? 

Adott egy beton falazat (öntött, vagy zsalukő) és ennek a külső vízszigetelését végezzük. A 
Koprox esetében elegendő a külső fugákat, esetleges repedéseket cementvakolattal 
kijavítani, majd erős felnedvesítés után 2-3mm-es Koprox vékonyvakolattal behúzni. Kész. 

Kötési idő nyolc (8) óra. Pozitív oldali nyomás ellenállás 8 bar. A vízszintes szigetelést két 
rétegű Koprox festéssel a szerelő és az aljzatbeton között végezzük, hiszen a Koprox nem 
koptató réteg. 

Praktikus zsalukő, vagy pincefalazó esetén a szerelőbeton és az első sor találkozásánál 
keletkező fugát Koprox glettel kikenni és 10-15cm magasan az alsó sort szintén lefesteni, az 
éleket pedig fibrin szálas vakolattal ellátni, a három dimenziós kötés miatt. 

Így folytonossá tudjuk tenni a szigetelést és a már leírt módon jöhet a falazatra a 
vékonyvakolat. Valószínűleg elegendő lenne kívülről a két rétegű festés is(5bar), ám a festék 
vékony és a föld visszatöltésénél megsérülhet. 

Nos mindent összefoglalva, szigetelhetünk  így is és az eddig megszokott módszerrel is. Ön 
most már egyszerűen össze tudja hasonlítani a Koprox környezetbarát technológiát és a 
jelenleg alkalmazottat, mind idő, pénz, mind pedig megbízhatóság tekintetében. 

 


