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Muuriin
upotetaan
ohuita
elektrodeja.
Vaarattomat pulssit
antavat vesi-ioneille
positiivisen varauksen.
Luonnollisesti ne
hakeutuvat miinusta eli
maata kohti, joka on
talon ulkopuolella.
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DRY POWER -JÄRJESTELMÄ POISTAA
KOSTEUDEN JA HAJUT TÄYSIN LUONNOLLISESTI
Kosteus kellarissa ei ole pelkästään epämiellyttävää, se

nonlakeja ja kuivaa tehokkaasti kellariseinät. Järjestelmä

voi olla suorastaan vaarallista. Viime vuosien aikana tut-

voi myös kuivata lattiat jopa kahden metrin etäisyydeltä

kimukset ovat osoittaneet, että rakennusten kosteuden ja

seinistä. Menetelmä on turvallisempi kuin ojitus, se ei kulu

niissä oleskelevien ihmisten vakavien vaivojen välillä on

eikä tukkeennu. Käyttökustannukset ovat n. 50–100 kruu-

yhteys. Mutta kosteat kellaritilat voidaan muuntaa sisus-

nua vuodessa. Asennus käy nopeasti ja kuuluu kotitalous-

tettaviksi ja käyttökelpoisiksi tiloiksi. Eikä siihen mene

vähennyksen piiriin. Takuumme mukaan maksat vasta kun

kuin 30 päivää. Dry Power -järjestelmä hyödyntää luon-

kellari on kuiva.
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SICK BUILDING
SYNDROME – SBS
Kostean ympäristön ja
homeen aiheuttamat
terveysriskit ovat osoittautuneet aikaisempaa
vakavammiksi. Myrkylliset
home-itiöt voivat aiheuttaa
allergiaoireita ja kostea
ympäristö limakalvo-ongelmia: silmien kirvelyä, vuotavan nenän, kurkkukipua
jne. Viimeisten havaintojen
mukaan talon kosteusongelmat voivat aiheuttaa myös
vakavampia oireita kuten
päänsärkyä, uneliaisuutta,
keskittymisvaikeuksia, muistikatkoksia ja yleiskunnon
heikkenemisen.

TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA
Hummelbladien perhe
Östra hovdalen 23, Torslanda
Aikaisemmin vesi tippui kellariseinistä.
Nyt ne ovat täysin kuivat. Hummelbladit asensivat
Dry Power -järjestelmän vuonna 2011. Uskalsimme
kokeilla

ratkaisua

reilujen

takuiden

ansiosta.

Järjestelmää ei tarvinnut maksaa ennen kuin Dry
Power -menetelmä oli osoittanut toimivuutensa.
Kokeilimme ja olimme todella tyytyväisiä tuloksiin.
Hienoa ettei meidän ei tarvinnut kaivaa ylös koko
puutarhaa. Nykyään koko kellari on sisustettu ja
saimme näin lisää asuintilaa ja kuivia säilytystiloja.

Pekka Pesonen
HSB Brf Allén -asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Bäckvägen 6, Mölnlycke
Tutustuin
Drypower-järjestelmää
asentavaan
Abreen AB -yhtiöön HSB-päivillä Svenska Mässan
-messuilla Göteborgissa syksyllä 2013. Tekniikka
vaikutti mielenkiintoiselta ja asuntoyhtiöllämme oli
muutama kiinteistö, joissa meillä oli ollut kosteusongelmia kellaritasossa. Seuraavassa hallituksen
kokouksessa kerroin muille jäsenille tekniikasta.
Muidenkin mielestä järjestelmä kuulosti hyvältä ja
helpolta vaihtoehdolta. Jos saisimme ratkaistua
kosteusongelmamme tällä järjestelmällä, välttäisimme talon ulkopuoliset työt. Eikä järjestelmää
tarvinnut maksaa ennen kuin haluttu tulos oli saavutettu sisäseinissä. Olemme nyt asennuttaneet
Dry Power -järjestelmän kiinteistöömme osoitteessa Bäckvägen 10 erittäin hyvin tuloksin. Suosittelen
ratkaisua lämpimästi.

Peter Breding
Rakennusmestari / Kiinteistönomistaja
Johannebergsgatan 24, Göteborg
”Meillä oli pitkään kosteus- ja homeongelmia
emmekä löytäneet ratkaisua. Ojitus ei ollut mahdollista, emme edes omistaneet maata ts. kiinteistön
ulkopuolista katua. Huone oli tyylikkäästi sisustettu
klinkkerilattioin ym., mutta valitettavasti käyttökelvoton. Vanhassa kivitalossa kaupungin keskustassa
oli vaikea löytää ratkaisua.
Päätimme kokeilla Dry Powerin tekniikkaa. Ongelma
hävisi lyhyessä ajassa.
Fiksumpaa kellarinkuivaustapaa ei olekaan.”

TODISTETTU TOIMIVUUS
ELEKTRO-OSMOOSI
Suuria rakennuksia on kuivattu elektro-osmoosiin
perustuvilla järjestelmillä
jo useiden vuosien ajan.
Ensimmäinen patentti rekisteröitiin jo 1960-luvulla. Myös
tielaitos käyttää menetelmää
tiepenkkojen kuivaukseen,
jos ojitus ei ole mahdollista.
Järjestelmämme on kehittyneempi versio, jossa olemme
onnistuneet skaalaamaan
monimutkaisen tekniikan
omakotitaloihin ja muihin
pienempiin kiinteistöihin sopivaan kokoon.

LUE KOKO RAPORTTI
OSOITTEESSA WWW.
DRYPOWER.SE

Norjan Byggforskningsinstitutt, NBI, on tutki-

merkittävästi. NBI toteaa, että kiinteistön kel-

nut menetelmää. Järjestelmää on arvioitu 6 vuo-

larien sisäseinät olivat kuivuneet 45 % suh-

den ajan suuressa kiinteistössä Fredrikstadissa

teelliseen kosteuteen. Ulkoseinät saavat run-

Norjassa. Ulkoseinät olivat pohjavesitason

saasti kosteutta, mutta betonin suhteellinen

alapuolella.

suu-

kosteustaso pysyy alle 75 %:n. NBI suositte-

ria. Raportti osoittaa, että oikein asennettu

lee käytön jatkamista, koska kosteus muuten

elektro-osmoosilaitteisto

nousisi.

Kosteusongelmat

olivat

laskee

kosteutta
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