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SANATOP Cl2 je kvapalný chlórový prípravok určený na likvidáciu rias, baktérií, plesní, machov a 
organických nečistôt z povrchu fasád a stavebných konštrukcií (napr. betónové podmurovky, oporné 
múry, šikmé strechy a pod.) Na obnovenie vzhľadu povrchu alebo ako príprava pred ďalšou úpravou 
povrchu. Je určený na aplikáciu valčekom, štetkou alebo striekaním v kombinácii s následným 
oplachom tlakovou vodou. 
 
Návod na použitie:  

Pred aplikáciou sa odporúča chrániť pred postriekaním kovové či plastové súčasti ošetrovanej plochy 
(napr. rámy okien, parapety a pod.) vhodným zakrytím. Prípravok sa nanáša striekaním, valčekom 
alebo štetkou na kontaminovanú plochu a nechá sa pôsobiť. Teplota podkladu a vzduchu pri aplikácii 
musí byť v rozmedzí + 5 °C do + 25 °C. Viditeľné prejavy pôsobenia nastávajú spravidla do 30 minút, 
pričom k biocídnemu účinku dôjde už po 15 min., okrem rias, kde je možné posúdiť biocídny efekt až 
po 24hod. V prípade potreby je možné po tejto dobe nanesenie prostriedku zopakovať. Prípravok 
nemá preventívnu účinnosť. Degradačné produkty vzniknuté reakciou prípravku s nečistotami 
(kontamináciou) je vhodné následne umyť tlakovou vodou vrátane umytia použitých nástrojov, 
zariadení, prípadne konštrukcie na fasáde a pod. 
 
Riedenie a spotreba:  

Riedenie 1: 2-4 s vodou, orientačná spotreba podľa intenzity napadnutia a charakteru povrchu je 

1 liter na 15-35 m2. 

  

Druh kontaminácie plesne riasy machy, lišajníky 
  Riedenie vodou 1:2 1:4 1:2 

Spotreba  kg/m2 15-21 25-35 15-21 
 

Skladovanie:  

V pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v tme, pri teplote 5°C až 
20°C.  

Chráňte pred slnečným žiarením. 
 
 
Záručná doba:  

12 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
 
Upozornenie:  

Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Má 
bieliaci účinok (poškodenie odevov a niektorých materiálov). Nepoužívať na kovy, kovové predmety 
po zasiahnutí prípravku ihneď umyť vodou. V letných mesiacoch môže dôjsť vplyvom vyšších teplôt 
na nafukovanie obalov (nedochádza ku zmene kvality). Výrobca nezodpovedá za škody zapríčinené 
nesprávnym použitím prípravku. Pred použitím odskúšajte na menšej ploche a skontrolujte, či 
dochádza k požadovanému čistiacemu efektu a nedochádza k výraznému vybieleniu podkladu. K 
vybieleniu môže dôjsť v miestach, kde bola aplikovaná vyššia koncentrácia prípravku alebo dochádza 
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k jeho stekaniu po povrchu. Preto je nutné optimálne nastaviť množstvo aplikovaného prípravku na 
m2. 
 
 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o prípravku. 
 

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal / etiketa a Karta 
bezpečnostných údajov výrobku (dostupné na www.stachema.sk). 
 
Obsahuje:  25g/kg chlórnan sodný, <5% fosfonáty 
 
Upozornenie 
Technický list má iba informatívny charakter.  
Pre získanie ďalších informácií o výrobku sa obráťte na dodávateľa tohto produktu. 
 
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 
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