
TECHNICKÝ LIST

FACADE SYSTEM

2835
FUNGICEM

NÁTER NA LIKVIDÁCIU PLESNÍ A RIAS
Prevencia rias, plesní, machov a lišajníkov

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie
Čistiaci prostriedok: Odstraňuje široké spektrum plesní a rias, machov a lišajníkov.
Pre všetky budovy a konštrukcie v interiéri aj exteriéri: Fasády, strechy, betónové múry,
obklady, dlažby a prírodné kamene atď.
Dlhodobá ochrana: Zlepšuje ochranu fasády pred natretím fasádnou silikónovou
farbou, napr. Cempaint extra. Obsahuje dlhodobo účinné prísady.
Neobsahuje chlór: Nebieli ani nenarušuje existujúci náter.
Koncentrát: Vysoká výťažnosť v zriedenom stave.

Oblasť použitia Na odstránenie biotického napadnutia z plôch fasád, betónu, prírodného a umelého
kameňa, zámkových dlažieb a ďalších.
Na preventívnu ochranu pred biotickým napadnutím.

POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
5

Teplota pre spracovanie (max.):
25

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť účinnosť a predĺžiť
zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka,
tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Z podkladu odstráňte mechanicky machy, lišajníky a veľké vrstvy rias vhodným
spôsobom, napr. kefou, tak aby nedošlo k poškodeniu povrchu podkladu.
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Príprava podkaldu Povrch očistite od nesúdržných častí a nečistôt.

Príprava zmesi Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s
vhodným nástavcom. Náter sa zriedi 1:2 pomocou pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej
EN 1008 a znovu sa riadne premieša.

Miešanie Doba miešania
2

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie Náter nanášajte pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad do plného
nasýtenia podkladu.
Najskôr po 24 h a najneskôr po 7 dňoch od aplikácie sa odstránia odumreté
mikroorganizmy mechanicky alebo za pomoci umytia tlakovej vody do 50 bar. V prípade
potreby sa postup opakuje. Takto sanovanú plochu je možné z preventívnych dôvodov
opäť ošetriť náterom. Pre zvýšenie odolnosti a zníženie nasiakavosti je možné ošetrenú
plochu ošetriť fasádnym náterom Cemix. Tým docielite dlhodobú biocídnu ochranu.

Spotreba Spotreba od:
0.10

Spotreba do:
0.40

Spotreba materiálu v
mernej jednotke:
L/m²

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných
podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

ODPORÚČANÉ
SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2727 ACTIVCEM Vysoko odolná omietka s vláknami

2729 TETRACEM Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými
vláknami

2800 SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER Samočistiaci, s fotokatalytickým efektom

2810 SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER S
VLÁKNAMI

Samočistiaci efekt, dlhá životnosť

2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER Pružné prekrytie trhlín na fasáde

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT

Farba transparentné

Objem jednej baliacej jednotky 5
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Druh balenia  Kontajner

Množstvo na palete 72

Hmotnosť na palete Kg 360

Materiál obalu  PE

Podmienky skladovanie

 

Skladovateľnosť (mesiace) 12

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Kontajner PE Cháňte proti mrazu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota
skladovanie +5 do +30°C, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia,
Skladujte v chlade, Sklladovať v dobre vetraných priestoroch

Obecné poznámky Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je
povolené. 
Starostlivo zakryte alebo chráňte priľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Likvidácia materiálov Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.
Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými
predpismi.

Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Kvalita Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. 

Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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