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SANATOP LIKVID Profi
APLIKÁCIA A RIEDENIE:
Rozsah použitia: Kvapalný prípravok určený k likvidácii rias, 
plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov – steny, 
omietky, betón, strechy a pod.. Prípravok je určený pre použitie 
v exteriéri. Riedi sa podľa návodu.
Riedenie: 1:9 – 1:19 vodou
Postup 1: Postup vhodný pre použitie bez tlakovej vody alebo 
na veľmi kontaminované plochy (riedenie prípravku 1:9).
Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Zriedený prípravok 
(1:9) aplikujte na suchý povrch. Rovnomerne naneste pomocou 
štetca, valčeka alebo postrekovača do štruktúry fasády. Ošetro-
vaný povrch nechajte dôkladne nasať prípravkom a prípra-
vok nechajte pôsobiť 24 hodín. Biologické nečistoty následne 
mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku 
alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že dôjde k zmytiu 
prípravku (pri použití vysokotlakového čističa), sa doporuču-
je po zaschnutí povrchu aplikovať prípravok na fasádu znova, 
aby bol zaistený preventívny účinok na cca 4 týždne, kým 
bude na ošetrovaný povrch aplikovaná fasádna farba.
Postup 2: Postup pre použitie za pomoci tlakovej vody alebo na 
menej kontaminované povrchy (riedenie prípravku 1:19).
Plesne a riasy pred aplikáciou odstráňte tlakovou vodou (wap), 
prípadne kartáčom – možno použiť aj vhodný tenzid. Odstraňujte 
vždy za vlhka, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Nikdy
neodstraňujte kontamináciu bez použitia vody alebo čis-
tiaceho prípravku. Po umytí a zaschnutí podkladu
aplikujte nariedený prípravok (1:19) na ošetro-
vaný povrch. Prípravok nechajte pôsobiť
24 hodín, čím bude zaručená likvidácia 
rias, plesní a baktérií na sanovanom 
povrchu. Následne je možné povrch
ošetriť preventívnym prípravkom 
proti riasam a plesniam alebo
fasádnou farbou či omietkovi-
nou s prídavkom protiplesňo-
vej ochrany – SANATOP 
PREVET. Pred aplikáciou 
fasádnej farby alebo 
omietkoviny si
overte, že 
nebude
ovplyvnená
prídržnosť 
k podkla-
du.
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SANATOP LIKVID 
APLIKÁCIA A RIEDENIE:
Rozsah použitia: 
Kvapalný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov a 
baktérií zo stavebných materiálov – steny, omietky, betón, stre-
chy a pod.. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa 
podľa návodu.
Riedenie: 1:4
Postup: 
(riedenie prípravku 1:4)
Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Zriedený prípravok 
(1:4) aplikujte na suchý povrch. Rovnomerne naneste pomocou 
štetca, valčeka alebo postrekovača do štruktúry fasády. Ošetro-
vaný povrch nechajte dôkladne nasať prípravkom a prípra-
vok nechajte pôsobiť 24 hodín. Biologické nečistoty následne 
mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku 
alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že dôjde k zmytiu 
prípravku (pri použití vysokotlakového čističa), sa doporuču-
je po zaschnutí povrchu aplikovať prípravok na fasádu znova, 
aby bol zaistený preventívny účinok na cca 4 týždne, kým 
bude na ošetrovaný povrch aplikovaná fasádna farba.
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SANATOP LIKVID 
HOBBY
Postup: 
Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujeme. Prípravok 
rovnomerne naneste pomocou rozprašovača (prípadne štetca 
alebo valčeka) na suchý povrch. Ošetrovaný povrch nechajte
dôkladne nasať prípravkom a  pôsobiť 24 hodín. Biologické
nečistoty následne mechanicky odstráňte (kefou namočenou/
zvlhčenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). 
V prípade, že je prípravok aplikovaný na nezakryté pochy (napr. 
náhrobky, sochy) nie je nutné mechanické čistenie. Odumreté 
časti rias a plesní budú postupne odplavené pri daždi.
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SANATOP PREVENT 
Postup: 
Neriedený prípravok (viď. tabuľka) aplikujte náterom alebo 
postrekom na suchý očistený povrch. V prípade nutnosti 
likvidácie plesní a iných biologických nečistôt doporučujeme 
najprv aplikovať prípravok SANATOP LIKVID alebo SANATOP 
LIKVID Profi.
Výdatnosť: 
Z 1 kg koncentrátu sa ošetrí až 50 m2 plochy.
Riedenie: 

Riedenie aplikačných náterov

pri ochrane v hmote, napr. injek-
táž, prídavok do mált, vnútorných 
a fasádnych omietok, škárovacích 
hmôt a pod.

1:19 50 g do 1 kg
hmoty

ochrana fasádnych farieb 1:9 100 g do 1 kg 
farby

Prípravok aj aplikačný náter s prípavkom pred použitím riadne 
premiešajte!
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GRAFFITI STOP 2, 3
Popis výrobku: 
Graffitistop je prípravok k odstráneniu graffiti a znečistení 
spôsobených sprejmi rôznych typov farieb (akrylátových, 
epoxidových, alkydových, polyuretánových nitrocelulózových 
a pod.
Vzhľad: 
Graffitistop 2: kvapalina
Graffitistop 3: gél
Návod na použitie: 
Neriedime, prípavok je určený k priamemu použitiu. Prípra-
vok vždy vyskúšame na skrytom mieste! Kvapalnú variantu 
aplikujeme postrekom, štetcom alebo valčekom. Gélovú va-
riantu nanášame valčekom alebo štetcom. Prípravok necháme 
krátko pôsobiť (1–5 min.), priebežne doplňujeme odstraňovač 
tak, aby čistené miesto nezaschlo. Po aktívnom pôsobení 
prípravku Graffitistop a narušení sprejovej vrstvy nasleduje 
intenzívne mechanické čistenie (napr. kefou) a oplach dosta-
točným množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou – systém 
WAP), prípadne mechanické dočistenie s použitím saponátu. 
Oplachová voda môže byť pustená do kanalizácie. Ak nie je 
nápis celkom odstránený, proces čistenia opakujeme (po vy-
sušení povrchu – voda proces čistenia
zastavuje). Aplikujte pri teplote
+10 °C až +25 °C.  Po
dôkladnom odstránení
graffiti a uschnutí
podkladu aplikujeme
preventívny náter
Barbakan.
Výdatnosť: 
1 liter prípravku na
5 m2 (podľa rozsahu
znečistenia).
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BARBAKAN
Popis výrobku: 
Barbakan je preventívny náter určený k ochrane stavebných 
materiálov pred znečistením graffiti. Po aplikácii a zaschnutí 
vytvára prípravok ochrannú vrstvu, ktorá znižuje nasiakavosť 
povrchu vodou, pričom zachováva vysokú priepustnosť vod-
ných pár.
Rozsah použitia: 
Podľa typu materiálu je možné prípravok použiť samostatne 
(skupina1), alebo v kombinácii s penetračným náterom (skupina 2).
Nanášajte neriedený štetcom alebo striekacím zariadením na 
suchý súdržný podklad (<7 % vlhkosti) zbavený nečistôt (napr. 
oleje, mastnoty, sadze, prach, plesne, machy).
Aplikujte na vyzretý povrch (najmenej 1 mesiac po dokončení 
omietok príp. štukov, minerálnych či vápennocementových 
povrchov, t. j. alkalita podkladu pH<9) vo dvoch až troch 
vrstvách s dobou schnutia medzi jednotlivými vrstvami 4 – 8 
hodín, podľa teploty a vlhkosti prostredia. Aplikujte pri teplote 
+10 °C až +25 °C., nikdy však za vlhkého alebo daždivého poča-
sia.

Skupina 
podkladov PREVENCIA STAVIEB PRED GRAFFITI

SKUPINA 1

Na porézny, málo nasiakavý materiál, omietky 
(akrylátové, silikónové, silikátové), zateplené 
(polystyrénové) fasádne systémy, hladké 
pohľadové tehly, vápenec, žula, betón
Plochy (steny) už ošetrené a omyté prípravkom 
GRAFFITISTOP (po likvidácii graffiti)

SKUPINA 2

Na porézny nasiakavý materiál, pálene tehly, 
minerálne (vápennocementové) omietky, 
prírodný i umelý kameň (pieskovec, opuka, 
travertin), betónové povrchy

Výdatnosť: 1 liter neriedeného prípravku na 5 – 8 m2.
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ROVINKA
900 41, Rovinka 411

stachema@stachema.sk
tel. +421 2 4598  5500-2

www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a. s.


