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Tervezõre van szüksége?
Nálunk megterveztetheti a szigetelését!

Profi szakemberekre b́ızná a szigetelését?
Nálunk szakértõ kezekre talál!

Épületfenntartási és szigetelõ szakmérnökeink évente 
kb. 100-150 épület utólagos vízszigetelési szakvéleményét 
és kiviteli tervdokumentációját készítik el.

3 szaktervezõ végzi a vízszigetelés 
tervezési feladatokat. 

Több évtizedes szakmai tapasztala-
tunk alapján mérnöki irodánk vállalja 
régi és új épületek, építmények 
teljes szigetelésének tervezését. 
(Talajnedvesség, talajvíznyomás, 
rétegvíz, csapadékvíz elleni szigete-
lések, hõszigetelés). 

Kiviteli tervdokumentációk témái: 
épületek, középületek, színházak, 
templomok, mauzóleumok, mú-
zeumok, családi házak, vízesés, 
szökõkút.

Az utólagos vízszigetelési tervdokumentáció tartalmi ele-
mei: diagnosztikai vizsgálatok (helyszíni és laboratóriumi 
mérések), mûszaki leírás, meglévõ állapot fotódokumentá-
ciója, technológiai-, munkavédelmi leírás, költségvetés ki-
írás, tervek (alaprajzok, metszetek, csomóponti részletek).
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Kivitelezõ részlegünk új vízszigete-
lések készítését és hibás vízszige-
telések felújítását vállalja különbözõ 
technológiai megoldásokkal.

Fennállásunk óta több, mint 1000 
épület utólagos vízszigetelési mun-
káit végeztük el eredményesen. 

Az összes modern utólagos vízszi-
getelési technológiával rendelkezünk 
(HW krómacéllemez besajtolás, 
nyomás alatti injektálás, WetSave 
elektroozmotikus falszárítás), teljes 
körû szolgáltatást nyújtunk bele-
értve a kõmûves, burkoló, festõ 
munkákat.

A Méhes Renoszig Kft. minden 
általa elvégzett munkára 10 év 
szavatosságot vállal.



ReNopRess sziloxán alapú injektáló-hidrofóbizáló 
koncentrátum
elsõdleges alkalmazása: felszívódó nedvesség elleni 

szigetelésként, tégla és vegyes falazatba könnyen 
injektálható oldat. 

Másodlagos alkalmazása: tégla homlokzatok 
impregnálásos védelme.

peNeTRáT koncentrátum kapilláris tömítõ vízzáró 
habarcs.

Alkalmazási területei: pincék, aknák, lábazatok, 
víznyomás elleni szigetelés.

ReNovex-H légpórusképzõ adalékanyag
Alkalmazási területei: kül- és beltérben, 2,5-3 cm 

vastag légpórusos vakolat, anyagában hidrofób, 
gyorsítja az átnedvesedett, sószennyezett falazatok 
kiszáradását, kiváló az építmények megelõzõ 
állagmegóvásához.

CHeM Rugalmas szigetelõ Habarcs
Alkalmazási területei: régi és új tetõk, teraszok, 

erkélyek, pincék, aknák, medencék, alagutak, tárolók, 
vizes helyiségek, épülethomlokzati részek, víznyomás 
elleni szigetelés. 

egyéb TeRMékeiNk:
Modifikált bitumenes szigetelõlemezek (Tegola, Iso-line),
Drénlemezek (Tegola, Ardex, Dörken), 
Hõszigetelõ anyagok (Tegola, Isover), 
Injektáló anyagok (szilikon, poliuretán és akril alapú). 
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szeretné saját kezüleg leszigetelni házát?
Nálunk megveheti a szükséges anyagokat!


