
PUTZ-EC
ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВИСОЛІВ ТА ОНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ



PUTZ-EC 
Концентрований засіб для видалення висолів, естетичного оновлення цегляних 

та бетонних поверхонь тощо, які піддалися утворенню на них бруду та соляних 

виквітів.



Що таке ВИСОЛИ?

 Висолами називають білі плями, які утворюються на поверхнях будівельних
конструкції внаслідок впливу цілого ряду причин, які ми розглянемо далі у цій
презентації, основними з яких є порушення технології їхнього виготовлення та
правил технічної експлуатації. Отже, ВИСОЛИ - це результат кристалізації
солей на поверхнях. Вони є тривожним сигналом початку корозії, руйнування
будівельного матеріалу значно погіршують зовнішній вигляд споруди.

 Висоли утворюються в результаті міграції води разом з солями всередині
будівельного матеріалу. А особливість, зокрема, цегли - висока пористість:
здатна вбирати в себе велику кількість вологи, яка безперешкодно
переміщається по капілярах. Те ж можна сказати про бетон, пінобетон,
вапняк, гіпс, штучний і натуральний каміння, шифер та інші будівельні
матеріали. У суху та теплу погоду солоний незамерзаючий розчин
спрямовується до поверхні стіни, волога випаровується, а солі
кристалізуються, залишаючись на стіні у вигляді білого нальоту.

 У висолах може бути присутня велика кількість хімічних сполук: сульфати,
хлориди, карбонати лужних і лужноземельних метанів, солі ванадія.



Чим шкідливі ВИСОЛИ?

 Висоли сприяють процесу старіння та руйнуванню будівельного матеріалу.
Сіль роз'їдає зовнішню поверхню, яка починає кришитися, а вітер і опади
довершують справу - відбувається "вивітрювання". Але найгірше - солі
кристалізуються не тільки на поверхні, але і в тілі матеріалу, руйнуючи його
зсередини. Результат - утворення мікротріщин, а з часом і серйозних
пошкоджень у стінах будинку.

 Звідки з'являється сіль? Звідки беруться солі у стінах? І як волога проникає в
структуру матеріалу?

 Солі в цегляне мурування надходять різними способами:

 в самих будівельних матеріалах - мурувальному розчині і цеглі. На утворення
висолів в цьому випадку впливає в першу чергу наявність протиморозних
добавок, прискорювачів твердіння, лугів у складі цементу;

 з атмосферними опадами - в стіну може потрапити як морська сіль, якщо
будинок біля моря, так і викиди сусідніх промислових комбінатів. Тому нерідко
висоли бувають не білими, а зеленими, якщо це, наприклад, солі ванадію.



PUTZ-EC

 Putz-EC - екологічний концентрований засіб, призначений для очищення та
оновлення кольорової тротуарної бруківки, підвищує насиченість кольору,
видаляє висоли, виквіти, що з'явилися на цегляних, бетонних поверхнях,
декоративних парканах, фасадах цегляних будівель та споруд,
облицьовувального каменю тощо.

 Putz-EC знімає соляні пораження, які виникли на поверхні кольорового шару
бруківки, цегляного мурування та проникає глибоко в пористу структуру
матеріалу для видалення накопичених всередині сполук кальцію, який
сприяє утворенню солей.

 Putz-EC готова до застосування концентрація, що робить її дуже простою у
використанні.

 Putz-EC наноситься пензлем, валиком або розпилювачем на пошкоджену
солями поверхню у нерозбавленому виді на відкритому повітрі.

 Витрата приблизно 0,2-0,5 л/м2 при одноразовому використанні залежно від
способу нанесення та поглинання очищеної бетонної поверхні. При сильних
вицвітах повторити не менше 2-3 разів.



Експеримент
Покриття 50% поверхні фактурного шару вібропресованої бруківки із високим ступенем засоленості засобом для видалення висолів PUTZ-EC.
Рекомендація від виробника: для того щоб у майбутньому білі соляні плями не проявилися знову необхідно після видалення висолів за
допомогою засобу PUTZ-EC виконати гідрофобізацію очищених поверхонь засобом для зміцнення, захисту та гідрофобізації поверхонь
IMPREGNAT DRY.

РЕЗУЛЬТАТ: повне видалення білих соляних утворень на ділянці нанесення за допомогою засобу PUTZ-EC. Після покриття очищеної ділянки
бруківки від висолів засобом для гідрофобізації IMPREGNAT DRY поверхня набула гідрофобних властивостей, колір основи став насиченим та
контрастним із характерним відблиском – отримали “МОКРИЙ ЕФЕКТ” та зміцнену не ковзку поверхню виробу.



Видалення висолів та гідрофобізація поверхні паркану 
Вилуговування цементного каменю відбувається внаслідок процесу розчинення та вимивання деяких його

складових частин, наприклад Са(ОН)2 , що призводить до підвищення пористості та зниження міцності каменю.

Зовні цей процес проявляється білими плямами на поверхні виробів, які називають висолами. Процес

вилуговування сповільнюється, якщо у поверхневому шарі цементного каменю утворюється малорозчинний

СаСО3 внаслідок природної або штучної карбонізації Са(ОН)2 вуглекислим газом.



Нанесення засобу для видалення висолів
На фото представлено фрагмент цегляного паркану із старої “польської” цегли із розбирання приватної

будівлі, на якому в процесі експлуатації проявилися білі соляні плями із мурувального розчину через неякісний

цемент із великою кількістю добавок.
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