
STOP !!!
 řasám, mechům, plísním a lišejníkům

Provádíme účinnou ochranu před biotickým napadením fasády a nabízíme

sanační čištění minerálních ploch napadených mikroorganismy materiály,

jejichž účinné látky chrání fasádu před růstem a šíření nežádoucích

mikroorganismů.

Používané sanační materiály mají likvidační i preventivní účinek.

Vlastnosti sanačních produktů:

- Vysoce účinný proti řasám, plísním a mechům

- Dlouhodobě účinný

- Bez obsahu chloru a bělících přísad

- Účinný jako likvidace i prevence

- Bezbarvý

- Bez zápachu

- Neobsahuje rozpouštědla

- Přetíratelný
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Sanace a dodatečná ochrana

již napadené fasády
Na napadenou plochu fasády se celoplošně aplikuje

sanační biocidní prostředek. Nátěr aplikujeme nátěrem,

válečkováním nebo airless nástřikem. Po krátkém

působení (min.1hod.) se plocha omyje tlakovou vodou

o max.tlaku 50 barů. U silně napadených ploch je nutné

celý postup opakovat.

Po očištění a dokonalém proschnutí podkladu se provede

ještě jeden ochranný nátěr sanačním a biocidním

prostředkem jako preventivní. Natřený povrch je nutné

min.24 hod.ochránit před deštěm. Takto ošetřený povrch

je dostatečně ochráněn proti dalšímu biotickému

napadení. Pokud došlo na sanovaných podkladech

k nevratným barevným změnám z důvodu silného

poškození a tyto již nelze běžným způsobem sanovat,

je možné povrch přetřít nejlépe silikonovou fasádní

barvou. Tento následný opětovný nátěr zároveň

prodlužuje dobu účinnosti fungicidního prostředku

a rapidně prodlužuje životnost celého fasádního

systému.

Eliminace rizikových částí fasády - doporučení:
Abychom maximálně předešli rychlému napadení a usídlení mikroorganismů na fasádě, 

doporučujeme provádět tyto rizikové části fasády tzn. aplikaci omítkové směsi nebo nátěr

fasádní barvou v jednom odstínu a pokud možno v jednom pracovním kroku bez přerušení.

Při kombinaci více barev - odstínů dochází ke vzniku nepatrných spár (v místě napojení), které

jsou v praxi primárními místy, kde dochází k usídlení nežádoucích mikroorganismů.

Preventivní ochranna nové fasády
Na potencionálně rizikové fasády je možné biocidní 

přípravek nanést též jako prevenci. Preventivní nátěr

zajistí dlouhodobou ochranu fasády před biotickým

napadením a následným poškozením.

Ceník sanačních prací AG BIOTEC
Název a rozsah Mj Cena/Mj bez DPH

1x likvidační nátěr + omytí tlakovou vodou 1m2 75,-Kč

2x likvidační nátěr + omytí tlakovou vodou 1m2 130,-Kč

1x preventivní nátěr 1m2 50,-Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační a bez DPH.

Cenovou nabídku Vám zdarma zhotovíme po posouzení objektu a rozsahu znečištění.
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