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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú iba všeobecnými návrhmi 
vzoriek a detailov, ktoré  predstavujú  principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je 
potrebné v príslušnom stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť 
a úplnosť. V priebehu  aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o nich uvádzané v príslušných 
technických listoch a na obaloch jednotlivých súčastí systému. 



 

 
  

1 Všeobecné informácie 
Riasy, lišajníky a plesne sa môžu objaviť na väčšine bežných povrchov. Je možné sa 
s nimi stretnúť nielen na fasádnych omietkach, ale aj na skle, plechu alebo plastoch.  
Podmienky pre tvorbu biotického porastu na povrchu materiálov sú všeobecne známe. Ide 
predovšetkým o dostatočné zvlhčovanie daného povrchu vodou, a to ako zrážkovou, tak aj 
kondenzujúcou na povrchu materiálu.   Zateplené fasády sú k rastu mikroorganizmov 
náchylnejšie, pretože na ich povrchu dochádza, na rozdiel od klasických stien, pravidelne 
ku kondenzácii vlhkosti (rosenie). Rosenie povrchu zateplených fasád je spôsobené tým, 
že subtílne povrchové súvrstvie tepelne oddelené od masívneho podkladu tepelnou 
izoláciou sa jednoducho ochladí a na povrchu fasády tak nastávajú teplotné podmienky  
vhodné na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti. Častejší výskyt rias, lišajníkov a plesní na 
ETICS tak nie je  vo väčšine prípadov zapríčinený nekvalitou použitých materiálov alebo 
nesprávne navrhnutou skladbou ETICS, ale hlavne prírodnými zákonmi, ako ich popisuje 
fyzika a biológia. 
Početnosť  výskytu kondenzácie vlhkosti na fasáde je ovplyvnená aj okolitými 
podmienkami. Rizikovými faktormi sú, najmä, zvýšená vlhkosť vzduchu v blízkosti stavby, 
tienisté miesta, blízkosť vodných plôch, hustý porast v blízkosti stavby (stromy, kríky, lesy) 
a výskyt stavieb s biotickým napadnutím fasády v okolí. Porast mikroorganizmov sa 
najčastejšie vyskytuje na severne orientovaných fasádach, kde vďaka absencii slnečného 
žiarenia nemôže povrch materiálu dobre vysychať. 
Biotický porast na fasádach je javom, ktorému pri nepriaznivých podmienkach je ťažké 
dlhodobo zabrániť. Ide o  estetický nedostatok, ktorý nemá vplyv na funkčnosť systému. 
Výrobcovia fasádnych materiálov a ETICS nenesú za vzniknuté biotické napadnutie 
zodpovednosť a nevzťahuje sa na neho teda záruka. 
 

 
Obr. 1: Príklad výskytu biotického porastu na zateplenej fasáde 



 

 
  

2 Prevencia 
Výrobcovia stavebných hmôt pridávajú do väčšiny fasádnych omietok a náterov biocídne 
látky chrániace fasádu proti rastu mikroorganizmov. Tieto látky však musia byť rozpustné 
vo vode,  aby bola zabezpečená ich účinnosť. Z toho vyplýva, že doba ich účinnosti v 
omietke je obmedzená dobou počas ktorej sa tieto látky z fasády vymývajú dažďovou 
vodou. Táto doba sa pri každej stavbe a omietke líši, pretože je daná množstvom 
ochranných látok v omietke, ich rozpustnosťou vo vode a miestnymi klimatickými 
podmienkami, ktoré sa môžu veľmi líšiť. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k vymytiu 
biocídnych látok z omietky už po niekoľkých rokoch. 

V prípadoch, kde sú dopredu známe podmienky podporujúce vznik biotického napadnutia 
(viď článok 1) odporúčame objednať pre danú zákazku navýšenie obsahu biocídnych 
prísad v omietke (nátere) a použitie biocídnych látok s regulovanou rozpustnosťou 
(biocidov v mikrokapsuliach). Túto požiadavka je nutné dopredu objednať priamo u 
výrobcu omietky. Dodatočné pridanie prísad do omietok nie je možné, keďže tieto prísady 
je nutné dávkovať už v procesu výroby omietky. 

Ďalšie preventívne stavebné opatrenia, súvisiace s projektovou prípravou stavby, sú 
popísané v predpise TP CZB 01-2013, ktorý vydal Cech pro zateplování budov 
(www.czb.cz).  

 

3 Odstránenie biotického napadnutia 
Pokiaľ k biotickému napadnutiu fasády dôjde, je možné realizovať sanáciu povrchu fasády 
pomocou prípravku Cemix Fungicem (obr. 2) a nového fasádneho náteru (obr. 3). 
Prípravok sa aplikuje podľa tohoto postupu a v súlade s platným technickým listom 
výrobku. 
 

  
Obr. 2 – Cemix Fungicem   Obr. 3 – Realizácia fasádneho náteru 

 
Z podkladu sa najskôr mechanicky odstránia kefou lišajníky, machy a veľké vrstvy 
biotického napadnutia tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu povrchovej úpravy. 
Nariedený Cemix Fungicem sa dôkladne nanesie na podklad pomocou valčeka alebo 



 

 
  

štetca. Spotreba je závislá na nasiakavosti podkladu. Najskôr po 24 hodinách a najneskôr 
po 7 dňoch sa podľa potreby realizuje druhý náter. Po 3 až 7 dňoch od realizácie druhého 
náteru dôjde k odumretiu rias, machov a pod. Prípadné viditeľné zbytky odumretých 
väčších organizmov – machov a lišajníkov sa odstránia mechanicky metlou, kefou alebo 
ich umyjeme tlakovou vodou do max. 50 barov. Po očistení a dokonalom vyschnutí 
podkladu je možné ešte realizovať jeden ochranný náter Cemix Fungicem riedením 1:2 
s vodou pred samotnou aplikácia fasádneho náteru.  Týmto sa docieli vyšší stupeň 
ochrany. Tento náter je potrebné chrániť min. 24 h pred pôsobením vody. 
Takto sanovaný povrch odporúčame najneskôr do 6 mesiacov  zabezpečiť fasádnym 
náterom Cemix (obr. 3) vo vybranom odtieni. Spotreba náteru je závislá na štruktúre 
podkladu.  
 
 
 
 
 
 

Technologický krok Spotreba výrobku 

1 až 2 x náter podľa 
potreby 
(dôsledne aplikovať) 

 
Fungicem (riedenie 1:2 s vodou) 
 

0,1 – 0,4 l/m2  

na jeden náter 

 Technologická prestávka 1 – 7 dní  

1 x náter  
(dôsledne aplikovať) 

Fungicem (riedenie 1:2 s vodou) 0,1 - 0,4 l/m2 

 Technologická prestávka max. 6 mesiacov  

2 x náter 
Cempaint Extra, Silikónový alebo Silikátový 
fasádny náter Cemix 
(typ náteru voliť podľa typu povrchovej úpravy) 

0,30 – 0,5 kg/m2 

 

 


