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Biodry – új módszer a nedves falak végleges kiszárítására

A Biodry egy Svájcban kifejlesz-
tett technológia, amelyet az el-

múlt tíz évben világszerte több mint 
négyezer épületen használtak siker-
rel. A falak nedvesedése, a salétrom 
kicsapódása olyan súlyos probléma, 
amely Európa épületeinek jelentős 
részét érinti. Azonkívül, hogy lehull 
a vakolat, a fal penészes lesz, és 
nem lesz esztétikus, még egészség-
ügyi problémát is okoz. Az új tech-
nológia, amelynek kifejlesztésén hét 

évig dolgoztak a szakemberek, vég-
legesen megoldja a falak kapilláris 
nedvesedését. 

Varga-Pál Petry Zsolt,  a Biodry 
romániai képviselője elmondta, hogy 
korábban a szakemberek három fő 
okát ismerték az épületek nedvese-
désének: a kapilláris eff ektust (ami-
kor a hajszálereken a víz felszívódik), 
az épület vízszintes szigetelésének a 
hiányát és az építőanyagok vízfelszí-
vó képességét. A specialisták idővel 
azonban feltették a kérdést, hogy le-
het-e még valami más oka is a nedve-
sedésnek? Ekkor felfedezték, hogy az 
elektromosság is hatással van a víz-
molekulák emelkedésére és a falak 
nedvesedésre. Az altalaji vizek áram-
lása ugyanis energiát generál, amely 

hullámok formájában feljön a föld 
felszínére, és elektromos töltöttséget 
ad a falaknak. Ezáltal a fal elkezdi 
felszívni a talajvizeket, amelyek kü-
lönböző sókat hoznak magukkal, így 
károsítva az épületet.

A Biodry eszköz úgy műkö-
dik, mint egy antenna vagy mint 
egy tükör, amely a földből jövő 
hullámokat visszatükrözi. Ha egy 
hullámmal szembeküldünk egy 
teljesen ellentétes, ugyanolyan 
erősségű hullámot, akkor annak 
hatását lenullázzuk. A gép a hul-
lám érkezésével vissza is tükrözi az 
ellentétjét, ezáltal pedig  megszün-
teti a nedvesedés okát. Tehát a fal 
már nem lesz elektromosan töltött, 
és magától kiszárad. A gép tehát 
nem szárít, hanem megszünteti a 
nedvesedés okát, és a fal átlagosan 
másfél év alatt teljesen kiszárad – 
hangsúlyozta Varga-Pál Petry Zsolt.

A készülék elektromos áram 
nélkül működik, nincs káros hatá-
sa az emberi szervezetre, és mivel 
nincs mozgó alkatrész benne, nem 
igényel karbantartást. Örökre ott 
kell maradnia az épületben, nem 
szabad leszerelni, mert akkor újból 
vizesedni kezd a fal.

A Biodry képviselője kiemelte, 
hogy nem egy eszközt adnak el a 
kliensnek, hanem egy szolgáltatást 
nyújtanak, a szerződésben ugyanis 
garantálják a fal kiszáradását.

A rendszernek van egy szigorú 
ellenőrzési protokollja, amikor egy 
eszközzel megmérik a fal nedvesség-
tartalmát, az adatokat folyamatosan 

rögzítik, illetve lejegyzik a száradás 
folyamatát is. 

A rendszer egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend romániai mérnökök 
és kivitelezők körében,  hiszen végle-
ges megoldást ad a falak nedvesedé-
sének legyőzésére, amely problémát 
eddig csak ideiglenesen tudták meg-
oldani. Egyre több magánházba és 
régi épületbe szerelik be a Biodry 
rendszerét, hogy véglegesen megold-
ják a nedvesedési gondokat.

Részletekért vagy helyszíni fel mé-
résért hívják bizalommal Bakó Hu-
nort a 0771-001122-es te lefon számon.
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Elmaradt Borboly meghallgatása
Újrakezdik a bizonyítási eljárást

• Bár korábban ezt ter-
vezték, távolléte miatt
nem tudta meghallgatni
a bíróság Borboly Csa-
bát az ellene és tizenkét
másik személy ellen
indult büntetőper csü-
törtöki tárgyalásán. Ez
később történik meg,
majd tanúvállomások
következnek.

KOVÁCS ATTILA

B orboly bírói meghallgatásával 
gyakorlatilag a per bizonyítási 
eljárása kezdődhet újra. Mivel 

a többi vádlott már jelezte, hogy ők 
csak a bírósági eljárás későbbi sza-
kaszában szeretnének nyilatkozatot 
tenni, csütörtökön Hargita Megye 
Tanácsának elnökét hallgatta volna 
meg a bíró, ő azonban hiányzott. Mint 
védőügyvédje közölte, hivatali okból 

maradt távol, mert Bukarestben, a 
Régiók Európai Bizottságának ülésén 
kellett részt vennie mint romániai je-
lentéstevő. Ügyvédje egyúttal indít-
ványozta, hogy a bíróság kezdje újra a 
bizonyítási eljárást, és az összes tanút 
hallgassa meg – ehhez a többi ügyvéd 
is csatlakozott. Az újrakezdésre a tár-
gyalást korábban vezető bíró távozása 
miatt van szükség. A bíró úgy döntött, 
hogy Borboly Csabát a következő, 
augusztus elejére kitűzött tárgyalási 

napon hallgatja meg, ezután a tanúk 
meghallgatása következik.

Elutasított kérések

A bíróság egy héttel ezelőtt elutasítot-
ta a Borboly, illetve több további vád-
lott védői által benyújtott kéréseket, 
amelyek a nemzetbiztonsági okokból 
elrendelt lehallgatásokra vonatkozó 
bírói végzés érvénytelenítésére, vala-
mint a lehallgatási jegyzőkönyvekre 

alapozott bizonyítékok kizárására vo-
natkoznak. Az ügyvédek azzal érvel-
tek, hogy a nemzetbiztonságot érintő 
ügyben történt lehallgatások anyagát 
nem lehet egy egyszerű bűnvádi eljá-
rásban bizonyítékként felhasználni, 
és erről az Alkotmánybíróság is ren-
delkezik. Az elutasító döntés indok-
lása szerint az említett alkotmánybí-
rósági döntés az ezt követő ügyekre 
vonatkozik, Borbolyék pere viszont 
már azelőtt megkezdődött. Ugyanak-

kor a bíró azt is megjegyezte, hogy a 
bizonyítékok kizárásának kérdését 
később, az elsőfokú tárgyalás végén 
fogja elemezni – tudtuk meg Sergiu 
Bogdan ügyvédtől.

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban a Hargita 
megyei önkormányzat elnökét, Bor-
boly Csabát a közérdek ellen elkö-
vetett többrendbeli hivatali vissza-
éléssel, magánokirat-hamisításra 
való többrendbeli felbujtással, ha-
misított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisí-
tással, illetve rágalmazó feljelentés-
sel vádolta meg, vele együtt pedig 
további tizenkét személyt küldtek a 
vádlottak padjára. A DNA szerint a 
vádlottak két megyei út – a Felső-
boldogfalvától Erdővidékre vezető 
131-es és a Csíkrákost Lóvésszel ösz-
szekötő 124-es – felújítása kapcsá n
több mint 4,8 millió lejjel károsítot-
ták meg Hargita megyét. A vádira t
szerint az összeg a megőrzésre ha-
gyott, ám a valóságban nem létező
építési anyagok értékéből, valamint
a közbeszerzési eljárásokról kizárt
cégek ajánlatai és a tulajdonképpen
leszerződött munkálatok értéke kö-
zötti különbségekből adódik.

Augusztusban kell visszatérni 
a tárgyalóterembe
▴ F OTÓ: KOVÁCS ATTILA

• Új technológia vált
elérhetővé a nedves,
salétromos falak ki-
szárítására!




