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Αν το κτήριό σας αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγρασία και απαιτείται εδώ και πολλά
χρόνια θερμομόνωση, την οποία έχετε καθυστερήσει, μπορείτε να κανονίσετε γρήγορα,
εύκολα και οικονομικά με την Monotech όλες τις εργασίες, χωρίς να χρειάζεται να
αγχωθείτε για τίποτα!

Ένα από τα σημεία στο σπίτι που μπορεί να ευθύνονται για μία κακή μόνωση στο σπίτι είναι
οι κεραμοσκεπές. Το κεραμίδι μπορεί να γίνει συλλέκτης της ηλιακής ακτινοβολίας με
αποτέλεσμα αν δεν επαρκεί η μόνωσή του να μεταφέρει αυτήν την θερμότητα στο σπίτι. Το
αποτέλεσμα είναι τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σαν να βράζει το σπίτι. Τον χειμώνα
μπορεί τα νερά της βροχής να περνάνε μέσα απ’ τα κεραμίδια, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται προβλήματα υγρασίας μέχρι και μούχλας.

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι για να κάνετε μόνωση στην κεραμοσκεπή είναι δύο. Ο πρώτος
είναι το μπετό ή το ξύλο με ψεκασμό πολυουρεθάνης, Η εναλλακτική λύση είναι η επίτηδες
απομάκρυνση των κεραμιδιών και το ψέκασμα στην συνέχεια.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η τοποθέτηση της κεραμοσκεπής μέσω μίας κατασκευής από
σίδηρο ή ξύλο. Έτσι επιτυγχάνεται μία πολύ καλή μόνωση κεραμοσκεπής. Το ειδικό
συνεργείο, μπορεί να σας πει περισσότερα, αν επικοινωνήσετε μαζί του.

Υγρομόνωση και στεγανοποίηση
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Στην κατηγορία μονώσεων συγκαταλέγεται και η υγρομόνωση, εργασία η οποία μπορεί να
εξαφανίσει την υγρασία και τη μούχλα από τους τοίχους και την ταράτσα. Εκτός από
εξωτερικούς χώρους, μπορεί να γίνει και σε εσωτερικούς, όπως ταράτσες, εξώστες,
μπαλκόνια κ.α.

Σε πιο ιδιαίτερους χώρους όπως οι πισίνες η μόνωση γίνεται με επαναβαφές από
εποξειδικά υλικά και χρώματα με τελικές επιστρώσεις από εξειδικευμένα υλικά.

Για να μπορέσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ένα ραντεβού
για την εκτίμηση του χώρου σας, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας Monote
ch
.

Άμεση εξυπηρέτηση, υψηλή ποιότητα υλικών από πιστοποιημένους φορείς, χαμηλές τιμές,
τήρηση όλων των deadlines.
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