INFORMAČNÝ LIST

PROTIPLESŇOVÝ SYSTÉM
Profesionálny
protiplesňový náterový
systém pre exteriér
a interiér.

Prednosti:
komplexný, 3-zložkový náterový systém,
pre exteriér i interiér,
dlhodobá ochrana proti plesniam a riasam,
široká voľba protiplesňových náterov,
všetky komponenty riediteľné vodou,
bez zápachu,
nový atraktívny vzhľad.

Komplexný systém na sanáciu plesní
Protivné plesne na stenách? V posledných rokoch sa plesne objavujú
v našom životnom prostredí stále vo väčšom množstve. Je to spôsobené
hlavne tým, že je naše okolie celkovo narušené rôznymi škodlivinami
i hromadením odpadových produktov na Zemi. Porušenie biologickej
rovnováhy vývoj niektorých organizmov potlačuje, iné organizmy
naopak získavajú výhodne podmienky k svojmu rozvoju, čo platí práve
u plesní.
Výskyt plesní na stenách by sme určite nemali podceňovať. Už malé fľaky
môžu vyvolať alergické reakcie vo forme častých zápalov priedušiek,
chronického kašľa, astmy, dráždenia slizníc, prípadne kožných alergií.
Na sanáciu plesňou napadnutých vnútorných stien a fasád POLYTEX
preto pripravil komplexný protiplesňový systém.

Skladba systému
1. Likvidátor plesní PENAD R - bezfarebný vodou riediteľný
penetračný náter, bez zápachu. Nanáša sa priamo na miesta napadnuté
plesňou. Rýchlo a účinne zabíja široké spektrum plesní, rias a machov.
Už po 24 hodinách je možno bezpečne, bez rizika ďalšieho šírenia plesní,
začať s čistením povrchu.

2. Penetračný náter PENAD H - bezfarebný vodou riediteľný
penetračný náter, bez zápachu. Preniká hlboko do podkladu.
Nanáša sa na čistý, suchý a pevný podklad. Obsahuje vysoko účinné
a dlhodobo pôsobiace prísady proti plesniam a riasam.

3. Protiplesňový náter - na výber sú 3 certifikované protiplesňové
nátery ACTIN THERMO SAN, ACTIN H a ACTIN H PREMIUM.
- Keď chcete sanovať fasádu, ktorá je napadnutá plesňou, použite
ACTIN THERMO SAN.
- Keď chcete sanovať plesňou napadnuté steny a stropy v interiéri,
ktorých príčinou je miestna kondenzácia vodných pár v dôsledku
nedostatočnej tepelnej izolácie (tzv. tepelných mostov),
použite ACTIN THERMO SAN.
- Keď chcete sanovať plesňou napadnuté steny a stropy v interiéri,
ktorých príčinou je konštantná vysoká vlhkosť vzduchu
(nedostatočné vetranie, zvýšená vlhkosť), použite ACTIN THERMO SAN,
ACTIN H alebo ACTIN H PREMIUM.
V prípade špeciálnych požiadaviek je možné zvoliť aj iné nátery ACTIN.
Voľbu náteru je potrebné dopredu skonzultovať s výrobcom!

POSTUP SANÁCIE POVRCHOV NAPADNUTÝCH PLESŇAMI A RIASAMI

1. Na povrch sa nanesie likvidátor plesní
PENAD R a nechá sa pôsobiť min. 24 hodín.

2. Mŕtve plesne a riasy sa zmyjú vodou. Ak na
povrchu ostávajú zbytky plesní, doporučuje sa
povrch “vybieliť” chemickými prípravkami a až
potom začať umývať.

3. Na suchý, čistý a pevný povrch sa nanesie

penetračný náter PENAD H s dlhodobo
pôsobiacimi prísadami proti plesniam a riasam.

4. Po vychnutí penetračného náteru sa nanesie
protiplesňový náter.

Predpokladom trvalej sanácie plesní je odstránenie príčin ich rastu. Keď sa odstránia iba symptómy napadnutia a nie príčiny,
jedná sa spravidla len o dočasnú nápravu!
Spomínaný náterový systém bezpečne ochráni fasádu proti plesniam a riasam na viac než 5 rokov. Túto dobu avšak podmieňuje
dodržovanie pravidiel bežnej starostlivosti o stavebný objekt, medzi ktoré patrí najmä pravidelné čistenie a vizuálna kontrola
fasády.
Upozornenie: Plesne sa nesmú odstraňovať mechanicky na sucho, vysávať alebo čistiť tlakovou vodou (v prípade fasád) bez ich
prvotnej likvidácie pomocou PENADu R. Mohli by vážne poškodiť zdravie!
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Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 7.1.2013. Zmeny vyhradené.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z našich najlepších skúseností a poznatkov, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie
záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia diskutovaných výrobkov pre určitý konkrétny účel.

