SANACE
FASÁD

SANATOP

ŘEŠÍTE
PROBLÉM
S ŘASAMI
A PLÍSNĚMI
NA VAŠEM DOMĚ
A V OKOLÍ?
DENNĚ SE SETKÁVÁTE S NEVZHLEDNÝM
ZELENÝM POVLAKEM NA STŘECHÁCH,
DLAŽBÁCH A FASÁDÁCH VE VAŠEM OKOLÍ.
Příčin výskytu je hned několik:
• Vlhkost v každé formě
(déšť, vlhkost, kondenzace na povrchu)
• Zelená vegetace v sousedství
(sousedství domů u lesů, polí a luk)
• Výskyt řas a plísní v okolí a na okolních domech
• Zašpinění povrchu fasád
• Emisní znečištění ovzduší
(prach a popílek, který se usazuje na povrchu fasád)
• Nevhodná montáž kovových a jiných prvků
(parapetní a jiné oplechování, výduchy apod.)
• Nekvalitní povrchové úpravy
(nekvalitní omítkoviny a barvy)
MÁME PRO VÁS SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

SANATOP

SANATOP
CL2

CHLOROVÁ LIKVIDACE
A ČIŠTĚNÍ S TLAKOVOU VODOU
CHLOROVÝ KAPALNÝ PŘÍPRAVEK
k odstranění řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů.
Dále je možné použít i na odstranění prachu a běžného znečištění
stavebních povrchů. Po jeho aplikaci je třeba vždy povrch řádně
opláchnout tlakovou vodou!

POSTUP APLIKACE:
Před aplikací zakryjte kovové a plastové prvky. Výrobek je korozivní s bělícím účinkem! Naředěný přípravek nanášíme na povrch
pomocí válečku, postřikovače nebo štětce a necháme působit. Po
dvaceti minutách opláchneme tlakovou vodou. V případě nutnosti
postup pakujte. POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.
Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

ŘEDĚNÍ
1:2

VODOU

CHLOROVÁ
LIKVIDACE

1 kg / 15-35 m2

SANATOP
LIKVID

BEZCHLOROVÁ LIKVIDACE
PROFESIONÁLNÍ BEZCHLOROVÝ KAPALNÝ PŘÍPRAVEK
k odstranění řas, plísní a mechů ze stavebních materiálů.
Bez nutnosti použití tlakové vody.

POSTUP APLIKACE:
Před aplikací vyberte variantu výrobku dle vydatnosti

PROFI, LIKVID, HOBBY.
Sanatop LIKVID PROFI
Vydatnost 1kg:

100-200 m2 plochy

Balení (l):

1; 5

Sanatop LIKVID
Vydatnost 1 kg:

50 m2 plochy

Balení (l):

1; 5

Sanatop LIKVID HOBBY aplikač. roztok
Vydatnost 1kg:

7 m2 plochy

Balení (l):

0,5; 1; 5

ŘEDĚNÍ
1 : 9 – 1 : 19

VODOU

BEZ

CHLÓRU

1 kg až 200 m2

SANATOP

LIKVID/ HOBBY

Dle zvoleného koncentrátu nařeďte přípravek a nanášejte na
povrch pomocí válečku, postřikovače nebo štětce a necháme
působit. V případě nutnosti postup opakujte. Na volné ploše
následně dochází k uvolnění řas, plísní a odplavení dešťovou
vodou. Přípravek je možné použít i v postupu s tlakovou vodou.
Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

1 KG AŽ

50 m
ŘEDĚNÍ
1:4

VODOU

2

1 KG AŽ

7 m2

BEZ

CHLÓRU

APLIKAČNÍ

SANATOP
PREVENT

PREVENCE PROTI ŘASÁM DO FASÁDNÍ BARVY
VYSOCE ÚČINNÁ PŘÍSADA DO FASÁDNÍCH BAREV
sloužící k zabránění výskytu plísní, řas a mechů na povrchu. Dále
je možné použít i jako přísadu do zdící nebo omítkové malty.

POSTUP APLIKACE:
Přípravek přidejte do fasádní barvy, a to v poměru až 1:9
(100 g/900 g barvy). SANATOP v barvě řádně promíchejte a můžete barvu aplikovat. Takto naředěnou barvu nemusíte dále ředit.
V případě použití do malty řeďte v poměru 1:19 se záměsovou vodou, kterou ředíte připravovanou maltu. Důkladně rozmíchejte.
Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

ŘEDĚNÍ
1 : 9 – 1 : 19

VODOU

1 l až
50 m2

SANATOP

PREVENT FIX

BEZBARVÝ NÁTĚR S PREVENTIVNÍM ÚČINKEM
Hloubkový bezbarvý penetrační nátěr sloužící k zabránění výskytu
plísní, řas a mechů na povrchu. Přípravek je určen jako ﬁnální transparentní nátěr, používá se následně po likvidaci a vyčištění fasád.
Nátěr zajistí dlouhodobou ochranu proti tvorbě řas, mechů a plísně.

POSTUP APLIKACE:
Naředěný přípravek aplikujte na čistý, suchý a soudržný podklad
v jedné až dvou vrstvách pomocí štětce, válečku nebo postřikovače.
V jedné vrstvě lze použít jako penetrační nátěr pod fasádní barvu
s preventivním účinkem. Ve dvou slabých vrstvách se přípravek
používá jako ﬁnální nátěr. Po aplikaci může dojít ke změně povrchového lesku. Přípravek zpevňuje povrch a zvyšuje hydrofobitu,
čímž prodlužuje životnost ošetřené plochy.
Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

ŘEDĚNÍ
1:3

VODOU

1 l až
40 m2

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
melnik@stachema.cz
tel.: +420 315 630 241
VÁŠ PRODEJCE

www.stachema.cz

