


Osuszanie24
Pożary24

Polska marka, międzynarodowe doświadczenie.

Zakres oferowanych usług



Historia Marki

• Osuszanie24/Pożary24 to kontynuator marek 
Munters Poland (1996-2010) oraz Polygon Poland 
(2010-2015).

• Osuszanie24/Pożary24 dysponuje ponad 20-sto 
letnim doświadczeniem w Polsce i ponad 60-cio 
letnim doświadczenie międzynarodowym.

• Firma posiada doświadczoną i stabilną kadrę 
zarządzającą, know-how, zaplecze sprzętowe i 
osobowe.



Potencjał

• Terytorialnie obsługujemy teren całego kraju, posiadamy oddziały w 
Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy, Śląsk/Małopolska oraz 
przedstawicielstwa we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach/Krakowie.

• Do użytku dla naszych klientów mamy ponad 2 tysiące metrów 
kwadratowych pow. magazynowych.

• Posiadamy duży potencjał umożliwiający realizację prac przy 
szkodach masowych.

• Do dyspozycji mamy ponad 1000 sztuk urządzeń do prac osuszania.
• Inwestujemy w rozwój personelu.
• Notujemy coroczny wzrost na poziomie 20%.
• Używamy sprzęt pomiarowy najwyższej jakości.
• Wymieniamy doświadczenia z partnerami zagranicznymi.



Obszary działalności

• Osuszanie po szkodach zalaniowych.
• Osuszanie w budownictwie.
• Osuszanie w antykorozji.
• Dezynfekcja.
• Usuwanie przykrych zapachów.
• Usuwanie pleśni i grzybów.
• Zabezpieczenie mienia przed powiększaniem 

się szkody po zalaniach.
• Restytucja dokumentów (osuszanie / 

odgrzybianie / pielęgnacja).
• Wykrywanie przecieków.
• Skup awaryjny po szkodach zalaniowych.
• Utylizacja mienia po szkodach zalaniowych.

• Czyszczenie po szkodach pożarowych.
• Dekontaminacja.
• Czyszczenie suchym lodem.
• Czyszczenie ultradźwiękami.
• Utylizacja mienia po szkodach 

pożarowych.
• Zabezpieczenie mienia przed 

powiększaniem się szkody po pożarach.
• Czyszczenie przemysłowe.
• Malowanie przemysłowe.
• Skup awaryjny po szkodach pożarowych.

Osuszanie24 Pożary24



• Osuszanie po szkodach zalaniowych

• Osuszanie mieszkań, budynków oraz 
konstrukcji budowlanych po zalaniu lub po 
powodzi, czy osuszanie wrażliwych 
powierzchni po uszkodzeniu ich przez wodę, 
jest kluczową umiejętnością pozyskaną przez 
każdego pracownika firmy.

• Każdy pracownik naszej firmy specjalizuje się 
w naprawie szkód po zalaniu domu, czy też 
mienia. Wykonujemy osuszanie budynków, 
lokali, mienia a także konstrukcji 
budowlanych, przywracając im pierwotny 
stan wilgotności.

• Istotną częścią przeprowadzania likwidacji 
wilgoci oraz szkód mienia, czy też obiektów, 
jest właściwe dostosowanie sprzętu oraz 
metod do osuszanego materiału. Należy 
uwzględnić, że między innymi części 
metalowe mogą ulec korozji, na elementach 
organicznych może pojawić się pleśń, a klej 
może przechodzić już przez proces rozkładu 
chemicznego.



• Osuszanie po szkodach zalaniowych przestrzeni izolacyjnej stropu/posadzki



• Osuszanie w budownictwie

• Osuszanie hal, pomieszczeń, lokali, 
budynków oraz konstrukcji budowlanych 
z nadmiernej wilgoci technologicznej.

• Nasze rozwiązania osuszania skutecznie 
przyspieszają prace budowlane. 
Wyróżnia nas szybkie reagowanie przy 
zleceniu, rozwój wydajnych technologii 
osuszania oraz funkcjonalnego 
zarządzania projektem, co w praktyce 
przekłada się na dni lub tygodnie pracy, 
nie zaś miesiące niekończących się 
przerw w realizacji harmonogramu 
działań biznesowych.

• Ponieważ rozumiemy, jak ważne jest 
zachowanie się różnych typów 
materiałów pod wpływem wilgoci oraz 
jak rozmaitych technik należy używać do 
ich prawidłowego osuszenia, potrafimy w 
możliwie najkrótszym czasie skutecznie 
doprowadzić osuszanie elementy do ich 
właściwego poziomu wilgotności.



• Osuszanie w antykorozji

• Wykonywanie prac antykorozyjnych 
wymaga utrzymania odpowiednio niskiej 
wilgotności względnej powietrza. 
Dotyczy to zarówno cystern, rurociągów, 
mostów, zamkniętych zbiorników, 
konstrukcji stalowych, statków itp. 
Odpowiednio niska wilgotność podnosi 
jakość wykonywanych prac i trwałość 
naniesionych powłok malarskich. 

• Właściwą wilgotność można otrzymać 
używając osuszaczy i wentylatorów 
adekwatnych do wykonywanych prac.



• Dezynfekcja

• W wyniku szkody zalaniowej zdarza się 
zanieczyszczenie wodą brudną lub 
fekaliami, co poza pracami związanymi 
z osuszaniem zalanych elementów 
wiąże się z koniecznością wykonania 
dezynfekcji.

• Dezynfekcja dokonywana jest metoda 
chemiczną z użyciem odpowiednich 
środków dedykowanych do tych prac.

• Dezynfekcja może być również 
przeprowadzona przy użyciu ozonu.



• Usuwanie pleśni i grzybów

• Zbyt wilgotne środowisko to doskonałe 
warunki do rozwoju grzybów, bakterii i 
pleśni, które mogą pojawiać się już po 24 
godzinach od wystąpienia zawilgocenia

• Bez podejmowania działań zaradczych, 
uszkodzenia spowodowane przez te 
organizmy oraz zapachy, mogą stać się 
wyraźnie widoczne i wyczuwalne, i co 
gorsza stanowić zagrożenie dla zdrowia.

• Używane metody to między innymi:

✓ Dezodoryzacja

✓ „Sucha mgła”

✓ „Mokra mgła”

✓ Ozonowanie



• Ozonowanie po szkodach zalaniowych

• Ozonowanie to sposób przeprowadzenia 
dezynfekcji bez użycia środków 
chemicznych gdzie czynnikiem biobójczym 
jest ozon, gaz o silnych właściwościach 
utleniających zbudowany z 3 atomów 
tlenu.

• Ozonowanie idealnie sprawdza się 
wszędzie tam, gdzie w bezpośrednim 
otoczeniu człowieka wymagana jest 
czystość mikrobiologiczna i sterylność oraz 
uzyskanie środowiska wolnego od 
nieprzyjemnych zapachów i zagrażających 
zdrowiu mikroorganizmów, wirusów oraz 
zarodników pleśni i grzybów.

• Ozonowanie to doskonała i ekologiczna 
metoda, która nie tylko odkazi ale pozwoli 
też pozbyć się wszelkich nieprzyjemnych 
zapachów z otoczenia.



• Zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody

• Po wystąpieniu szkody zalaniowej 
niezbędnym jest zabezpieczenie mienia 
dotkniętego szkodą przed powiększeniem 
się szkody.

• Takie działania ogranicza szkodę i daje czas 
na podjęcie dalszych decyzji co do 
postępowania po szkodzie oraz wizytę i 
uzgodnienia z działem likwidacji  szkód w 
zakresie odpowiedzialności i pokrycia 
szkody.

• Najczęstszą metodą zabezpieczenia mienia 
po szkodzie zalaniowej jest obniżenie 
wilgotności w danym pomieszczeniu. W 
przypadku dużych przestrzeni zamierzony 
efekt można osiągnąć poprzez zafoliowanie
danego elementu i wtłoczenie suchego 
powietrza. Dzięki usunięciu wilgoci z 
powietrza zatrzymujemy proces korozji.

• Koszt zabezpieczenia jest znikomy  w 
stosunku do rozmiaru szkody i daje czas na 
ocenę i podjęcie dalszych decyzji i prac.



• Restytucja dokumentów

• W zakresie naszych prac wykonujemy 
następujące prace:

✓ Osuszanie dokumentów

✓ Odgrzybianie dokumentów

✓ Pielęgnacja dokumentów

• Podjęcie możliwie szybkich działań 
ogranicza proces degradacji dokumentów.

• Nasze doświadczenie to setki ton 
osuszonych i odgrzybionych dokumentów. 
Naszymi klientami są banki, urzędy 
skarbowe, sądy, administracja publiczna, 
spółki handlowe, prywatne 
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, 
biblioteki, archiwa itd.

• Posiadamy odpowiednie doświadczenie, 
kadrę, środki i zaplecze do realizacji tego 
typu zleceń.



• Wykrywanie przecieków

• Ponieważ powody wycieków mogą być różne, 
nie ma możliwości zastosowania jednej, 
standardowej techniki określającej miejsce 
wycieku. w zależności od wycieku stosuje się 
najbardziej efektywną metodę pomiaru i 
wykrywania.

• Stosowane metody wykrywania przecieków:

✓ AKUSTYCZNY POMIAR WYKRYWANIA 
WYCIEKÓW

✓ METODA ŚLEDZENIA GAZU WSKAŹNIKOWEGO

✓ ELEKTRO-AKUSTYCZNY POMIAR WYKRYWANIA 
WYCIEKÓW

✓ KAMERA TERMOGRAFICZNA

✓ W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących wykrywania przecieków, prosimy 
o kontakt telefoniczny + 48 601 777 000 lub 
mailowy: przecieki@osuszanie24.com

• Nie istnieje metoda wykrywania przecieków o 
100% skuteczności.



• Pomiary wilgotności

• Precyzyjne pomiary wilgotności dają 
podstawę do przygotowania właściwego 
zakresu prac, doboru urządzeń.

• Stosowane przez nas urządzenia 
pomiarowe są najwyższej światowej 
jakości.

• Urządzenia są bezinwazyjne, a odczyty są 
precyzyjne.

• Istnieje możliwość wykonania pomiarów z 
zastosowaniem metod inwazyjnych.



• Zagospodarowanie mienia po szkodzie

• Świadczymy pomoc klientom w 
zakresie zagospodarowania mienia 
po szkodzie. 

• Działania te jednocześnie 
pomniejszają wysokość szkody dla 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego i 
samego poszkodowanego.

• Proponujemy następujący zakres 
prac:

✓ Selekcja mienia po szkodzie.

✓ Skup awaryjny.

✓ Sprzedaż komisowa.



• Utylizacja mienia po szkodzie zalaniowej.

• Jeżeli mienie nie może być użyte, 
wprowadzone do obrotu lub 
zagospodarowane, pomagamy w 
bezpiecznej i zgodnej z przepisami 
utylizacji.

• Powodami takiej sytuacji może być 
rozmrożenie, zanieczyszczenie, 
zniszczenie, zmieszanie, zmiana 
właściwości fizycznych lub 
chemicznych itp.

• Nasze prace mogą polegać na:

✓ Selekcji mienia do utylizacji.

✓ Załadunek i rozładunek.

✓ Transport.

✓ Przekazanie mienia do 
odpowiedniej jednostki 
utylizacyjnej.

✓ Przekazanie karty odpadów.



• Przykład szkody zalaniowej – Szpital, pęknięcie zbiornika z wodą.

Podstawowe problemy:

• Woda pod zbrojoną wylewką posadzki.

• Konieczność zapewnienia ciągłości pracy 
gabinetów rehabilitacyjnych – demontaż 
urządzeń w części pomieszczeń w ciągu 
dnia.

• Duża powierzchnia zalania ponad 1.000 
m2 .

• Wiele pomieszczeń.

• Konieczność usunięcia cokołów oraz 
niektórych płytek w celu możliwości 
usunięcia wody i wilgoci z posadzek w 
części dostępnej dla pacjentów.



• Przykład szkody zalaniowej – Szpital, pęknięcie zbiornika z wodą.



• Przykład szkody zalaniowej – Szpital, pęknięcie zbiornika z wodą.

Wykonane działania:

• Montaż wentylatorów ciśnieniowych, 
separatorów, osuszaczy i wentylatorów 
cyrkulacyjnych.

• Usunięcie wody znajdującej się w 
przestrzeni izolacyjnej posadzki.

• Przywrócenie właściwej wilgotności 
materiału budowlanego.

• Montaż płytek podłogowych i cokołów 
które należało usunąć w celu wykonania 
prac osuszania.



• Zalanie podczas prac budowlanych Muzeum II Wojny Światowej.

Przyczyna

• Trzykrotne zalanie:

• Pierwsze i drugie w wyniku awarii 
systemu odprowadzania wody opadowej, 
trzecie w wyniku napłynięcia wód 
opadowych (deszcz nawalny).

Problem do rozwiązania:

• Zapewnienie możliwości wykonywania 
pozostałych prac budowlanych w 
terminie.

• Łączna zalana powierzchnie to około 20 
tysięcy m2 muzeum.

• Zalane pomieszczenia znajdują się 15 m 
pod powierzchnią gruntu.

• Osuszanie ponad 6 tysięcy m2 posadzek 
metodą ciśnieniową.



• Zalanie podczas prac budowlanych Muzeum II Wojny Światowej.

Podjęte działania:

• Instalacja  300 urządzeń.

• Bieżąca kontrola pracy urządzeń.

• Usuwanie wody z separatorów.

• Czas trwania 4 miesięcy.

• Przywrócenie właściwej wilgotności 
materiałów budowlanych.

• Osuszanie przebiegło w sposób 
umożliwiający dotrzymanie 
harmonogramu prac budowlanych.



• Czyszczenie po szkodach pożarowych

• Posiadamy wieloletnie doświadczenia w 
restytucji mienia po szkodach pożarowych.

• Kompleksowość naszych usług po pożarach:

✓ Czyszczenie elementów stałych.

✓ Czyszczenie konstrukcji budynków, 
infrastruktury wraz z oświetleniem, 
systemami ogrzewania, klimatyzacji.

✓ Czyszczenie maszyn, urządzeń, mienia 
ruchomego, środków obrotowych.

✓ Gwarancja osiągnięcia w procesie restytucji 
wymaganego stopnia oczyszczenia i 
czystości chemicznej.

✓ Dobór optymalnej metody oraz technologii 
czyszczenia.

✓ Minimalizacja strat i rozmiaru szkody.

PRZED

PO



• Dekontaminacja

• W wyniku szkody pożarowej 
oprócz zanieczyszczenia poprzez 
opad pyłu pożarowego następuje 
skażenie związkami powstałymi w 
wyniku pożaru.

• Dekontaminacja ma za zadanie 
usunięcie skażenia. 

• Samo usunięcie pyłu pożarowego 
nie jest jednoznaczne z usunięciem 
skażenia.

• Proces dekontaminacji 
prowadzony jest przy użyciu  
sprawdzonych środków 
chemicznych które każdorazowo 
dobieramy do danego rodzaju 
skażenia.



• Czyszczenie „suchym lodem”

• Jesteśmy innowatorami w 
dziedzinie wykorzystywania 
metody CO2 (suchego lodu) do 
restytucji mienia.

• Czyszczenie metodą suchego lodu 
może być stosowane do:

✓ Czyszczenia sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.

✓ Elementów do czyszczenia których 
nie można wykorzystywać metod 
wilgotnych lub mokrych.

✓ Elementy budowlane skażone 
halogenkami głownie chlorem.

✓ Linii technologicznych itp.



• Czyszczenie ultradźwiękami.

• Technologia czyszczenia ultradźwiękami jest 
niezwykle skutecznym sposobem na 
usuwanie najbardziej uciążliwych zabrudzeń 
z różnego rodzaju podzespołów i części – od 
domowych zastosowań, aż do przemysłu.

• Czyszczenie ultradźwiękami oparte jest na 
zjawisku kawitacji które polega na 
powstawaniu w roztworze myjącym dużych 
ilości fal ciśnieniowych wywołanych przez 
implodujące pęcherzyki powietrza. Dzięki 
temu myte powierzchnie nie są narażone na 
uszkodzenia i możliwe jest usuwanie 
zanieczyszczeń z nawet najbardziej 
delikatnych detali, w tym biżuterii czy 
podzespołów elektronicznych.

• Czyszczenie ultradźwiękami pozwala usunąć 
wszelkiego rodzaju smary, oleje, pozostałości 
metali oraz inne zanieczyszczenia, których 
usunięcie tradycyjnymi metodami byłoby 
zbyt czasochłonne albo niemożliwe. 
Czyszczenie jest przy tym niezwykle 
precyzyjne, docierając do najtrudniej 
dostępnych miejsc.



• Utylizacja mienia po szkodach pożarowych.

• Podobnie jak po szkodach zalaniowych 
mienie dotknięte szkodą pożarową może 
nie nadawać się do czyszczenia lub 
dalszego wykorzystania. Mogą 
obowiązywać przepisy zakazujące 
dalszego obrotu lub nakazujące utylizację 
zanieczyszczonego mienia.

• Zakres prac naszej firmy to:

✓ Selekcji mienia do utylizacji.

✓ Załadunek i rozładunek.

✓ Transport.

✓ Przekazanie mienia do odpowiedniej 
jednostki utylizacyjnej.

✓ Przekazanie karty odpadów.



• Zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody

• W wyniku działania ognia spaleniu ulegają różne 
materiały które w wyniku wysokiej temperatury 
wydzielają związki chemiczne. Związki te osiadają 
na powierzchnia przedmiotów znajdujących się w 
obszarze szkody. W połączeniu z akcją gaśniczą w 
której wykorzystywana jest woda najczęściej 
dochodzi do tworzenia się kwaśnego środowiska 
powodującego korozję chemiczną.

• Brak szybkiej reakcji w postaci usunięcia 
zanieczyszczenia lub zabezpieczenia mienia 
powoduje nieodwracalne uszkodzenia mienia 
które bezpośrednio nie zostało uszkodzone przez 
pożar.

• Nasze działania skierowane są na spowolnienie 
lub wręcz zatrzymanie tego procesu.

• Możliwymi w tej sytuacji działaniami z naszej 
strony mogą być:

✓ Obniżenie wilgotności, w celu zatrzymania 
procesu tworzenia się kwaśnego środowiska. 

✓ Odcięcie zanieczyszczonego elementu od dostępu 
wilgoci.

• Koszt zabezpieczenia jest znikomy  w stosunku do 
rozmiaru szkody i daje czas na ocenę i podjęcie 
dalszych decyzji.



• Czyszczenie przemysłowe

• Jako doświadczony zespół w zakresie 
restytucji mienia pomagamy naszym 
klientom również w zakresie 
czyszczenia niezwiązanego z 
zanieczyszczeniami pożarowymi.

• Nasze działania polegają na 
usuwaniu zanieczyszczenia 
technologicznego.

• Dopasowujemy się do potrzeb 
klienta co do zakresu prac oraz czasu 
wykonania prac.

• Metody podobnie jak w szkodach 
pożarowych dobieramy do 
konkretnego przypadku.



• Malowanie przemysłowe

• W wyniku szkody pożarowej pył 
pożarowy osiada na elementach 
takich jak ściany, stropy, konstrukcja 
metalowa itp.

• Dodatkowo podwyższona 
temperatura pomaga 
zanieczyszczeniom głębiej 
penetrować porowate powierzchnie.

• Po usunięciu zanieczyszczenia i 
neutralizacji skażenia konieczny 
może być odnowienie powłok 
malarskich lub antykorozyjnych.

• Nasze doświadczenie to setki tysięcy 
m2 odnowionych powierzchni.

• Prace możemy wykonywać w 
zależności od konieczności zarówno 
ręcznie lub z wykorzystywaniem 
agregatów.

• Pracujemy na materiałach 
uzgodnionych z klientem. 



• Skup awaryjny po szkodach pożarowych

• Środki obrotowe po szkodzie 
pożarowej są częstym problemem 
zarówno dla poszkodowanego jak i dla 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

• Posiadamy doświadczenie 
zagospodarowaniu tego typu mienia.

• W wielu wypadkach możemy 
zaproponować skup awaryjny tego 
typu mienia.

• Korzyści dla klienta i TU:

✓ Usunięcie zanieczyszczonego mienia z 
miejsca składowania.

✓ Brak konieczności borykania się z 
problemem utylizacji.

✓ Pomniejszenie wysokości szkody co 
wpływa na szkodowość klienta i 
wysokość wypłaty przez TU.

✓ Pewność TU, że mienie nie będzie 
ponownie wprowadzone do obroty 
przez nieuczciwego klienta. 



Przykład złożonej szkody pożarowej
- działający szpital

• Pożar w pomieszczeniach 
poziomu minus 1, gdzie 
znajdował się system UPS

• Paliły się elementy z PVC, gumy, 
akumulatory.

• Dym ciągami, szachtami, 
wentylacją przedostał się do 
pozostałych pomieszczeń szpitala.

• Wiele osób było ewakuowanych 
w wyniku zagrożenia.

Przyczyna szkody

System UPS



Przykład złożonej szkody pożarowej
- działający szpital

• Zanieczyszczenie i skażenie pomieszczeń i 
wyposażenia.

• Zanieczyszczenie i skażenie wentylacji.
• Konieczność przeniesienia kilku oddziałów.
• Niedziałające sale operacyjne i centralna 

sterylizatornia.
• Brak możliwości zarobkowania szpitala. 
• Ciągła praca części oddziałów oraz 

administracji szpitala.
• Zanieczyszczone ciągi komunikacyjne i windy.
• Do wyczyszczenia kilkanaście tysięcy metrów 

kwadratowych powierzchni, kilka tysięcy 
metrów bieżących instalacji technicznych 
oraz wyposażenie.

• Weryfikacja stopnia zanieczyszczenia.
• Czyszczenie i odkażanie wentylacji.
• Czyszczenie sterylizatorni, bloku operacyjnego, 

izby przyjęć, sali zabiegowej,  OIOM, strefy 
pożaru, wind i ciągów komunikacyjnych.

• Wszystkie prace skoordynowane zostały z 
administracją szpitala.

• Po pracach czyszczenia i usuwania skażenia 
zostały przeprowadzone badania 
potwierdzające jakość wykonanych prac w tym 
badania metodą odciskową i zderzeniową 
pobranych próbek z systemu wentylacji w celu 
wyhodowania bakterii których ilość i rodzaj 
oznacza się w celu porównania z normą i 
wskazaniu poziomu czystości dla danego 
rodzaju systemu.

Podstawowe problemy Podjęte działania



Badania Wentylacja

Zanieczyszczenie

Pomiar zanieczyszczenia Cl-/cm2

Wentylacja - przed

Wentylacja - po



Centralna sterylizatornia Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia - przed

Centralna sterylizatornia - po

Blok operacyjny - przed

Blok operacyjny - po



Izba przyjęć Sala zabiegowa

Izba przyjęć - przed

Izba przyjęć - po

Sala zabiegowa- przed

Sala zabiegowa- po



OIOM Strefa pożaru

OIOM-przed

OIOM-po Strefa pożaru-po

Strefa pożaru-przed



Windy Zakończenie prac

Windy-przed

Windy-po

• Proces odbiorów prac w tej 
szkodzie był bardzo złożony z 
uwagi na fakt połączenia 
informacji zwrotnej z badania 
mikrobiologicznego materiału 
pobranego z systemu 
wentylacji w danej strefie jak 
również wyczyszczenia i 
dezynfekcji pomieszczeń oraz 
posadzki.



• Szkoda pożarowa w Elektrociepłowni

• Czas restytucji-6 miesięcy.

• Konieczność prowadzenia prac bez 
wyłączenia z eksploatacji kotłów 
grzewczych.

• Ilość zebranego pyłu-120 ton

• Ponad 400 000 m2 wyczyszczonej 
powierzchni.

• 20 000 m2 malowania powierzchni ścian, 
stropów i konstrukcji. 

• zaangażowanie 6 000 m3 rusztowań  w 
ciągłej rotacji tj. codzienny montaż i 
demontaż przez 4 miesiące –zespół 15 
osobowy.

• Zaangażowanie 120 pracowników przez 6 
miesięcy w trybie prac 3 zmianowym.

• Konieczność ręcznej rozbiórki 
żelbetowego stropu na 3 kondygnacji bez 
użycia ciężkiego sprzętu i wibracji.

Przed

Po



• Szkoda pożarowa w Elektrociepłowni

• Brak możliwości użycia metod 
mokrych i myjek ciśnieniowych.

• Prace na wysokości nawet 30m .
• Wiele trudnodostępnych miejsc, 

brak możliwości wykorzystania 
wysięgników i rusztowań.

• Konieczność prowadzenia prac bez 
wyłączenia z eksploatacji kotłów 
grzewczych.

• Ilość zebranego pyłu - 120 000 kg.
• Ponad 400 000 m2 wyczyszczonej 

powierzchni.
• 20 000 m2 malowania powierzchni 

ścian, stropów i konstrukcji.
• Zaangażowanie 6 000 m3 rusztowań  

w ciągłej rotacji tj. codzienny 
montaż i demontaż przez 4 miesiące 
– zespół 15 osobowy.

• Zaangażowanie 120 pracowników 
przez 6 miesięcy w trybie prac 3 
zmianowym.

• Konieczność ręcznej rozbiórki 
żelbetowego stropu na 3 
kondygnacji bez użycia ciężkiego 
sprzętu i wibracji.



• Metodyka restytucji elementów żelbetonowych po szkodzie pożarowej według 
technologii „Suchego lodu” Pożary24

• Cel procesu restytucji:

Przywrócenie naturalnego odczynu betonu elementów
żelbetowych w celu zapobieżenia procesowi karbonatyzacji.

Zmniejszenie ilości jonów chlorkowych na powierzchni
elementów do wartości bezpiecznych.

Usunięcie cząsteczek stałych zanieczyszczeń pożarowych.

• Identyfikacja:

Obiekt budowlany podlegający skażeniu halogenkami [głównie
chlorem] traci swoje właściwości wytrzymałościowe na wskutek
osłabienia współpracy betonu i stali. Chlorki, zawarte w gazach
pożarowych, stopniowo przenikają do wnętrza betonu. W
momencie, kiedy stężenie chlorków w pobliżu zbrojenia osiągnie

wartość krytyczną rozpoczyna się korozja stali. Warto zwrócić
uwagę na to, że w obecności chlorków stal zaczyna korodować,
nawet jeżeli pH jest wyższe od 12. Obniżenie pH betonu otuliny
będzie powodowało przyspieszenie korozji zbrojenia. Dwutlenek
węgla, w wyniku spalania i wysokiej temperatury reaguje z
wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie. Powoduje to
obniżenie pH cieczy w porach betonu (zobojętnienie
betonu)oraz samo jej parowanie, co skutkuje utratą właściwości
ochronnych betonu w stosunku do stali. Zobojętnianie
rozpoczyna się od powierzchni konstrukcji i przesuwa się do
wnętrza betonu.



• Metodyka restytucji elementów żelbetonowych po szkodzie pożarowej według 
technologii „Suchego lodu” Pożary24

• Metodyka:

Z powodów wskazanych wcześniej istotne jest postępowanie w miejscach możliwej infiltracji chlorków w głąb żelbetu poprzez
oczyszczenie metodami suchymi konstrukcji i nadanie jej właściwego odczynu. Aktualnie najskuteczniejsza sucha metoda oczyszczania -
metoda suchego lodu, została zastosowana do elementów zagrożonych korozją. Dla elementów niezagrożonych korozją dopuszczona

została metoda wilgotnego usunięcia zanieczyszczeń. Elementy porowate i nasiąkliwe przyjmują na skutek temperatury i wodnych
zawiesin pyłów pożarowych nierównomierne przebarwienia niestanowiące istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania a
jedynie wpływają na całościowy ogląd estetyczny. Powstanie takich przebarwień bywa nieodwracalne. Strefa odparzonego betonu
wskutek długotrwałego działania wysokiej temperatury wymaga oceny technicznej przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego co nie
było w zakresie przedmiotowym zadania.

• Dalsze postępowanie:

Korzystne zabiegi malarskie uzyskuje się poprzez natrysk farbami zawierającymi w swym składzie pożądaną wodę wapienną stopującą
proces karbonatyzacji.



• Metodyka restytucji po szkodzie pożarowej fabryki lodówek według technologii 
„Suchego lodu” Pożary24

Problem: CZAS
• Koszty przestoju 1,5mln dziennie.

• Konieczność uruchomienia produkcji 
w ciągu 14 dni.

• Brak możliwości wyłączenia 2 linii 
produkcyjnych.

• Korzyści:

➢ Technologia CO2.

➢ Koszt 700.000,00 złotych.



• Metodyka restytucji po szkodzie pożarowej SP Medical według technologii „Suchego 
lodu” Pożary24

• Korzyści:

➢Czas likwidacji 21 dni.

➢ Technologia CO2.

➢Koszt 250.000,00 złotych.



• Zdalne monitorowanie i nadzorowanie procesu osuszania

• Wdrażamy system zdalnego monitorowanie i nadzorowania procesu osuszania.

• Dzięki systemowi SuperVision® będzie można monitorować i mierzyć parametry procesu suszenia 
zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Oznacza to, że można jednocześnie 
obsługiwać kilka zleceń, a technik nie musi tracić czasu na podróżowanie pomiędzy miejscami, 
gdzie odbywa się proces suszenia, aby sprawdzić pracę sprzętu. 

• WIZUALIZACJA, MONITORING I STEROWANIE - Informacje pochodzące z bramki GSM zapisywane 
są na serwerze sieciowym i wyświetlane w przyjaznym dla użytkownika interfejsie w komputerze, 
na tablecie lub w smartfonie. Za pomocą systemu SuperVision® można analizować dane w czasie 
rzeczywistym i zmieniać ustawienia, tryby, wartości domyślne i inne bez względu na miejsce 
pobytu użytkownika oraz porę dnia.

• DOKUMENTACJA - W widoku statystyk można w prosty sposób utworzyć własny wykres i schemat 
danych przekazywanych przez czujniki. System SuperVision® umożliwia również tworzenie i 
wyeksportowanie indywidualnie sporządzonych raportów dla agencji ubezpieczeniowych.



Nasze oddziały

Warszawa
Ul. Szlifierska 19

01-461 Warszawa

warszawa@osuszanie24.com

Mobile: 601 647 602

Gdańsk
Ul. Litewska 8

80-719 Gdańsk

gdansk@osuszanie24.com

Mobile: 601 647 601

Śląsk/Małopolska
Ul. Bocheńskiego 92

40-816 Katowice

katowice@osuszanie24.com

Mobile: 601 887 647

Bydgoszcz
Ul. Śniadeckich 26/6a

85-011 Bydgoszcz

bydgoszcz@osuszanie24.com

Mobile: 601 647 666

Nasi przedstawiciele w regionie

Poznań

poznan@osuszanie24.com

Mobile: 601 647 666

Kraków/Katowice

krakow@osuszanie24.com

katowice@osuszanie24.com

Mobile: 601 887 647

Wrocław

wrocław@osuszanie24.com

Mobile: 601 647 602

Dla Towarzystw Ubezpieczeniowych oględziny jak i oferta są bezpłatne.

Całodobowy telefon alarmowy do Państwa dyspozycji: 601 777 000

e-mail: kontakt@osuszanie24.com


