
PRO� ?PLÍSN� �KODÍ 
Jejich likvidace a prevence

FungiSPRAY bezchlorový FungiSPRAY chlorový FungiSAN bezchlorovýFungiSPRAY bezchlorový avokádo FungiSPRAY bezchlorový citrus



Plísn� jsou mikroskopické vláknité houby, které mají velmi malé nároky na �iviny.
Pro sv�j r�st vy�adují p�edev�ím vlhkost. 
Vyskytují se v bytech i domech, kde mohou r�st na zdech, ale i povrchu r�zných p�edm�t�.  
Vlhkost m��e být na zdech a p�edm�tech ve vnit�ním prost�edí v d�sledku stavební závady, nedostate�ného v�trání
nebo nedostate�ného vytáp�ní vyu�ívaných prostor. P�evá�n� se jedná o místnosti s novými t�snícími okny. 
Vlhký vzduch z�stává v prostorách a vodní pára se kondenzuje na chladném povrchu. 

Plísn� se rozmno�ují velice rychle. P�i r�stu vytvá�ejí spory - své rozmno�ovací orgány. Za vhodných podmínek se z jedné 
spory m��e vytvo�it a� miliarda dal�ích v období 5 dn�. Spory se z plísní uvol�ují do ovzdu�í, ze kterého jsou vdechovány 
a ohro�ují tak zdraví �lov�ka.

V d�sledku vdechování spor vznikají alergické reakce, ze kterých vznikají záva�n�j�í zdravotní problémy. Mezi alergická 
onemocn�ní pat�í alergická rýma, pr�du�kové astma, chronický zán�t pr�du�ek a zán�tlivé posti�ení plicních sklípk�. 
Tato onemocn�ní dýchacího systému vyvolávají p�edev�ím druhy plísní rodu Aspergillus!
! ALERGIE NA PLÍSN� JE �ASTÁ ZEJMÉNA U D�TÍ !

Krom� alergií se plísn� mohou projevit jako pr�vodci celé �ady po�kození lidského organismu, a to od lehkých forem a� 
po onemocn�ní kon�ící smrtí.
K nejzáva�n�j�ím po�kozením �lov�ka, která mohou plísn� zp�sobit, pat�í mykózy. Tedy nemoci, p�i kterých plísn� 
rostou a rozmno�ují se v t�le posti�eného. Mezi mykózy pat�í onemocn�ní plic, zán�t zevního zvukovodu, zán�t 
vedlej�ích nosních dutin, zán�t rohovky oka a r�zné zán�ty k��e. Nej�ast�ji tato onemocn�ní vyvolávají plísn� druhu 
Aspergillus, Cladosporium a Penicillium.  !  LÉKA�SKÉ O�ET�ENÍ BÝVÁ VELMI KOMPLIKOVANÉ !

Mykotoxiny jsou toxické látky, které produkují n�které druhy plísní. Mají negativní vliv na imunitní systém. P�i poru�e 
imunitního systému tak dochází k men�í odolnosti proti infekcím. T�kavé organické látky, které plísn� produkují p�i svém 
r�stu, mohou v lidském t�le p�sobit hluboko v respira�ním traktu. �asto zp�sobí podrá�d�ní.
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 plíse� v kuchyni plíse� v obývacím pokoji  plíse� na textilu

PLÍSN� - ZDROJ NEBEZPE�Í PRO �LOV�KA

PLÍSN� - LIKVIDACE A PREVENCE



Stávající výskyt plísní je odstranit � dezin�kovat. Následn� je nutné i preventivní opat�ení. Jen ve velmi málo NUTNÉ 
p�ípadech je posta�ující samostatná dezinfekce. I v p�ípad�, �e je odstran�na p�í�ina r�stu plísní, tak vlhkost 
v materiálech z�stává a odpa�uje se velmi zvolna. I malý obsah vlhkosti m��e být pro r�st plísní dostate�ným zdrojem 
vody pro �ivot.

V�t�ina p�ípravk� s obsahem chloru (chlornan�) má jen dezinfek�ní a b�lící ú�inek. P�i pou�ití p�ípravku 

s obsahem chloru dojde k rychlému zahubení plísn� na povrchu. Velice brzy v�ak na o�et�ených místech znovu 

narostou díky zasolení, kdy se hlavn� do zdiva dostanou chloridy (hydroskopické �áste�ky soli), které p�ijímají 

vodní páru ze vzduchu a zadr�ují ji v kapalné form�, �ím� vytvá�ejí prost�edí vhodné pro op�tovný r�st plísn�. 

Chlorové p�ípravky je doporu�eno pou�ívat p�evá�n� na , jako jsou dla�by a obklady, spáry oken, nesavé povrchy

sanitární místnosti. Doporu�ovaný a ov��ený je p�ípravek FungiSPRAY chlorový.

P�ípravek s obsahem chloru (chlorový)

Ideální pou�ití je p�edev�ím na  jako je zdivo, nábytek, d�ev�né prvky, savém povrchu

ale i koberce a textil. Univerzálností p�ípravku je jeho mo�nost pou�ití i na nesavé 

povrchy, av�ak na rozdíl od chlorového p�ípravku - tento nemá b�lící ú�inek, 

nepo�kozuje povrchy, nepo�kozuje stavební materiály a nezapáchá. Dlouhodob�ji 

p�sobí na posti�eném míst� a tím je likvidace plísn� aktivn�j�í. Nezanechává za sebou 

hydroskopické soli (nezasoluje). Vyzkou�ený a ov��ený je p�ípravek FungiSPRAY bezchlorový. Díky p�idaným 

v�ním (citrus a avokádo) je jeho aplikace p�íjemn�j�í.

P�ípravek bez chloru (bezchlorový)

FungiSAN bezchlorový � preventivní p�ípravek do malí�ských nát�r�, omítek a jiných minerálních stavebních 

materiál�. Lze jej aplikovat v bytových i nebytových prostorách. Vhodný do prostor s extrémními podmínkami 

(výva�ovny, prádelny, atd.)

FungiSpray bezchlorový
citrus

FungiSpray bezchlorový
citrus

FungiSpray chlorový 

Výb�r vhodného p�ípravku pro odstran�ní plísní je velmi d�le�itý, stejn� tak i výb�r p�ípravku pro preventivní o�et�ení. Je 
t�eba volit p�ípravky tak, aby byly navzájem kombinovatelné a nejlépe od jednoho výrobce. 

VK
Y

A R PÍ �P É VOROL HCZE B

doporu�ené
pou�ívání p�ípravk�

v domácnosti

JAK NA LIKVIDACI PLÍSN� V DOM� ?

JAKOU ZVOLIT PREVENCI ?

! POU�ÍVEJTE SPRÁVNÉ VÝROBKY SPRÁVN� !



jsou mikroorganismy 
pat�ící do samostatné skupiny hub.

Zp�sobují:

kompletní �ada výrobk� FungiSPRAY a FungiSAN, balení 0,5l a 1l

CELKOVÉ SE L HÁNÍ IMU N I T NÍHO SYST É M U

odstran�ní zdroj� vlhkosti, stavební úpravy
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