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TECHNICKÝ LIST 
 

FUNGICEM             
 

Prostriedok na zahubenie rias, plesní a iných nežiadúcich mikroorganizmov    
   

VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA: 

 Určený k biologickému ošetreniu fasád napadnutých riasami a plesňami 

 vhodný na murivo, fasády, omietky, betón, pieskovec, prírodný kameň a pod.  

 určený tiež na ošetrenie  terás, ciest, schodíšť, náhrobkov, striech a pod. 

 vhodný pre údržbu vnútorných i vonkajších plôch 

 schopnosť hĺbkovej konzervácie ošetrených materiálov, zastavuje rast mikroorganizmov 

 neobsahuje chlórnany (nevybieluje podklad) 

 

 
ZLOŽENIE: Vodou riediteľný koncentrát na báze 2-n-Oktyl-4-isothiazolin-3-on a amoniumchloridov. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
Hodnota pH  cca 6 
Rozpustnosť vo vode neobmedzene miešateľná 
Doporučené riedenie 1 : 2 
Orientačná spotreba (na 1 náter) – podľa druhu a nasiakavosti podkladu *) 0,1-0,4 l/m2 
Požadovaný počet náterov 2 
Doba schnutia pri normálnych podmienkach (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu) min. 24 hod. **) 

*) 
**) 

presnú spotrebu odporúčame určiť na skúšobnej ploche 
nižšie teploty a vyššie vlhkosti vzduchu predlžujú dobu vyschnutia 

 
PRÍPRAVA PODKLADU: Z podkladu sa mechanicky odstránia machy, lišajníky a prípadné veľké vrstvy rias tak, aby nedošlo k poškodeniu 
povrchových úprav. Pri zateplených fasádach sa odporúča použiť na mechanické odstránenie ryžovú kefu. Povrch sa následne ometie od prachu, 
pavučín a iných nesúdržných nečistôt. 
 
SPRACOVANIE: Obsah kanistra sa naleje do vedra a zriedi sa vodou v pomere 1 : 2 (1 diel prípravku a 2 diely vody). Roztok sa dokonale 
premieša a nanáša sa na ošetrovaný povrch pomocou molitanového alebo maliarskeho valčeka (na malé plochy možno prípravok nanášať aj 
štetcom) – aplikácia sa musí vykonať dôkladne a rovnomerne. Spotreba roztoku je závislá na nasiakavosti podkladu – od 0,1 l/m2 (nenasiakavé 
podklady, napr. silikónová omietka alebo náter) do 0,4 l/m2 (nasiakavé podklady, napr. brizolit). Spotrebu je potrebné vopred overiť na vybranej 
skúšobnej ploche (ku skúške je  možné použiť i čistú vodu). Pri aplikácii roztoku môže vznikať pena, ktorá nie je na závadu. 
Najskôr po 24 hodinách a najneskôr po 7 dňoch je nutné aplikáciu prípravku opakovať. Po 3 až 7 dňoch od druhej aplikácie riasy, machy a lišajníky 
spoľahlivo odumierajú a samovoľne opadajú  – prípadné viditeľné zvyšky odumretého biologického porastu v rohoch a záhyboch sa mechanicky 
dočistia, alebo sa omyjú tlakovou vodou do 50 bar. Takto ošetrený povrch odoláva voči spóram rias, machov a lišajníkov max. po dobu 6 mesiacov, 
preto je vhodné v následnom období po ošetrení povrchu (najneskôr do 6 mesiacov) aplikovať vhodný náter s fungicídnou úpravou, na omietku 
napr. Cemix CEMPAINT EXTRA, alebo Cemix Silikátový fasádny náter. 
 
 
UPOZORNENIE:  
 Pred spracovaním prostriedok dobre rozmiešajte. 
 Dodatočné pridávanie spojív, plnív a iných prísad je neprípustné. 
 Materiál je možné spracovávať len za teploty vzduchu a podkladu od +5 ºC do +30 ºC! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať! 
 Materiál je nutné chrániť počas zretia pred dažďom 
 Zabráňte prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Nevylievajte do odpadu. 
 Nespotrebované zvyšky pohltiť pomocou suchých sorpčných materiálov (piesok, kremelina, kyslý nebo univerzálny sorbent) a spoločne s kontaminovanými obalmi likvidovať ako 

nebezpečný odpad na riadenej skládke alebo v úradne schválenej spaľovni (viď Kartu bezpečnostných údajov). 
 Len úplne vyprázdnené čisté obaly môžu  byť predané k recyklácií. 

 
PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobcu. 
 
SKLADOVANIE: Skladovať na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote od 0°C do +40 °C. Chrániť pred teplom, mrazom a priamym slnečným / UV žiarením. V originálnych 
uzatvorených obaloch je skladovateľnosť minimálne 12 mesiacov.  
 
EXPEDÍCIA: Výrobok sa dodáva v plastových kanistroch po 5 l, prípadne na paletách krytých fóliou. 
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SLUŽBY: Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštností žiadajte konzultáciu. 
 
KVALITA: Kvalita produktu je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcov. Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu akosti podľa ISO 9001. 
 
VÝROBCA: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
DISTRIBÚTOR:  Cemix, s.r.o., 908 73 Veľké Leváre, Veľké Leváre č.1304 
 
PLATNOSŤ: Od 01. 09. 2020 
Pretože použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú 
výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. 


