24.9.2014
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ANNONSE

Tørr kjeller med svakstrøm
FUKT OG DRENERING

Nesten alle som bruker kjelleren til noe annet enn å oppbevare
syltetøyglass, møter før eller senere på et alvorlig problem: fuktighet, mugg og råte. Men det
finnes hjelp.
Søkte du etter '{0}'? Vi kan hjelpe deg til å finne mer

Nesten alle som bruker kjelleren til noe annet enn å oppbevare syltetøyglass, møter før eller senere på et alvorlig problem:
fuktighet, mugg og råte. Men det finnes hjelp.
Tørr kjeller etter fire uker
Firmaet Fuktspesialisten AS har spesialisert seg på tørking av kjellere og garanterer at i løpet av fire uker er kjelleren din tørr og
beboelig. EPS (Elektro Puls System) fuktfjernningsystem er basert på et system av elektriske impulser som lader vannet i muren
med positive ioner. Det positive vannet ledes mot den negative elektroden, slik at vannet presses ut av muren. De positive ionene
hindrer også vannet i å trenge inn i muren. EPS installeres ved at elektrodeplugger borres inn i veggen, og det monteres en
kontrollboks for avlesing av fuktighet i veggen.
I og med at det benyttes svakstrøm er driftskostnadene minimale. I en bolig på 100 kvm vil strømforbruket ligge på maks 5 W.
Nytt liv i kjelleren
Installasjonsprisen varierer fra hus til hus og bestemmes etter befaring. I dette tilfellet kostet det i overkant av 50 000 kr (eks. mva).
Jobben ble gjort på en dag.
Fire uker etter installasjon ble fuktigheten i kjelleren målt på nytt, den var nå så lav at kjelleren kan tas i bruk.
- Vi er veldig fornøyd med resultatet og jobben som ble gjort. Etter noen uker merket vi at kjellerlukten forsvant. Nå er kjelleren så
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tørr at vi kan ta den i bruk som soverom og oppholdsrom,
forteller Geir Asle Kjønnerud.

EPS-systemet monteres ved at elektrodeplugger borres inn i veggen.
Hos familien Kjønnerud ble installasjonen unnagjort på en dag.
ANNONSE

Mer informasjon:
www.eps-system.no
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Slik fungerer EPS: I kontrollboksen (1) kan du til en hver tid lese av fuktigheten i muren. Boksen regulerer automatisk
strømstyrken etter hvor fuktig muren er. Fra kontrollboksen går en ledning (2) til jord, hvor fuktigheten presses ut i grunnen. Fra
kontrollboksen (1) går også en ledning (3) til en EPS-elektrodeplugg (4) som er borret inn i muren og gjennomstøpt ca 30 cm over
gulvet, i en avstand på ca 50 cm mellom pluggene (du kan velge skjult eller åpent anlegg). Fuktigheten presses også ut gjennom
veggen (5)
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Einar Vestheim
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