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SANATOP LIKVID Profi 
  

APLIKACE A ŘEDĚNÍ:

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní 

mechů a bakterií ze stavebních materiálů - zdi, omítky, beton, 
střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. Ředí 
se dle návodu.

Ředění: 1:9 – 1:19 vodou 
Postup 1 – Postup vhodný pro použití bez tlakové vody nebo 
na velmi kontaminované plochy /ředění přípravku 1:9/. 
Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek 
(1:9) aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí 
štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošet-
řovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte 
přípravek 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty me-
chanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku 
nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí pří-
pravku (při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po za-
schnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl 
zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřo-
vaný povrch aplikována fasádní barva.
Postup 2 – Postup pro použití za pomoci tlakové vody nebo 
na méně kontaminované plochy /ředění přípravku 1:19/.
Plísně a řasy před aplikací odstraňte tlakovou vodou (wap) 
případně kartáčem – možno použít i vhodný tenzid. 
Odstraňujte vždy za vlhka, aby se spory nemohly šířit 
do okolí. Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez po-
užití vody nebo mycího přípravku. Po omytí 
a zaschnutí podkladu aplikujte naředěný 
přípravek (1:19) na ošetřovaný povrch. Pří-
pravek nechte působit 24 hod, čímž bude 
zaručena likvidace řas, plísní a bakterií 
na sanovaném povrchu. Následně je 
možné povrch ošetřit preventivním 
přípravkem proti řasám a plís-
ním nebo fasádní barvou či 
omítkovinou s přídavkem pro-
tiplísňové ochrany – SANATOP 
PREVENT. Před aplikací fasá-
dní barvy nebo omítkovi-
ny si ověřte, že nebude 
ovlivněna přídržnost 
k podkladu.

SANATOP LIKVID
 
APLIKACE A ŘEDĚNÍ:

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, 

plísní mechů a bakterií ze stavebních materiálů - zdi, omítky, 
beton, střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. 

Ředí se dle návodu.

Ředění: 1:4 

Postup  – /ředění přípravku 1:4/. 

Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:4) 
aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, 

válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošetřovaný 
povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte přípravek 

24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky 
odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo 

vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku 
(při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po zaschnutí 

povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl zajištěn 
preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný 

povrch aplikována fasádní barva.
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SANATOP 

LIKVID HOBBY 
 
Postup: 
Plísně, řasy a mech před aplikací neodstraňujte. Přípravek 
rovnoměrně naneste pomocí rozprašovače (případně štětce 
nebo válečku) na suchý povrch. Ošetřovaný povrch nechte 
důkladně nasát přípravkem a působit 24 hodin. Následně 
biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem 
namočeným/ovlhčeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým 
čističem). 

V případě, že je přípravek aplikován na nezakryté plochy (např. 
náhrobky, sochy),  není nutné mechanické čištění. Odumřelé 
části řas a plísní budou postupně odplaveny při dešti.  

SANATOP PREVENT

Postup: 

Naředěný přípravek (viz tabulka) aplikujte nátěrem nebo po-
střikem na suchý očištěný povrch. V případě nutnosti likvidace 
plísní a jiných biologických nečistot doporučujeme nejdříve 
aplikovat přípravek Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID Profi . 

Vydatnost: 
z 1 kg koncentrátu se ošetří až 50 m2 plochy. 

Ředění:

Přípravek i aplikační nátěr s přípravkem před použitím řádně 
promíchejte!

Ředění aplikačních nátěrů

při ochraně ve hmotě, např. injek-
táže, přídavek do malt, vnitřních 
a fasádních omítek, spárovacích 
hmot apod.

1:19 50 g do 1 kg 
hmoty

ochrana fasádních barev 1:9 100 g do 1 kg 
barvy



GRAFFITI STOP 2, 3 
 

Popis výrobku: 

Graffi  tistop je přípravek k odstranění graffi  ti a znečištění způ-
sobených sprejery různými typy barev (akrylátových, epoxido-
vých, alkydových, polyurethanových, nitrocelulosových a pod.)

Vzhled: 
Graffi  tistop 2: kapalina
Graffi  tistop 3: gel

Návod k použití:
neředíme, přípravek je určený k přímému použití. Přípravek 
vždy vyzkoušíme na skrytém místě! Kapalnou variantu apli-
kujeme postřikem, štětcem nebo válečkem. Gelovou variantu 
nanášíme válečkem nebo štětcem. Přípravek necháme krátce 
působit (1–5 min.), průběžně doplňujeme odstraňovač tak, 
aby čištěné místo nezaschlo. Po aktivním působení přípravku 
Graffi  tistop a narušení sprejové vrstvy následuje intenzivní 
mechanické čištění (např. kartáčem) a oplach dostatečným 
množstvím vody (nejlépe tlakovou vodou systémem WAP), pří-
padně mechanické dočištění s použitím saponátu. Oplachová 
voda může být pouštěna do kanalizace. Není-li nápis zcela od-
straněn, proces čištění opakujeme (po vysušení 
povrchu – voda proces čištění zastavuje). Apli-
kujte při teplotě +10 °C až +25 °C. 
Po pečlivém odstranění gra-
ffi  ti a uschnutí podkladu 
aplikujeme preventivní ná-
těr Barbakan.

Vydatnost:
1 litr přípravku na 5 m2 

(dle rozsahu znečištění).

BARBAKAN
 
Popis výrobku:
Barbakan je preventivní nátěr určený k ochraně stavebních ma-
teriálů před znečištěním graffi  ti. Po aplikaci a zaschnutí vytváří 
přípravek ochrannou vrstvu, která snižuje nasákavost povrchu 
vodou, přičemž zachovává vysokou propustnost vodních par.

Rozsah použití: Podle typu materiálu lze přípravek použít sa-
motný (skupina 1) nebo v kombinaci s penetračním nátěrem 
SANAPEN (skupina 2):
Nanášejte neředěný štětcem nebo stříkacím zařízením na su-
chý soudržný podklad (<7 % vlhkosti) zbavený nečistot (např. 
oleje, mastnoty, sazí, prachu, plísní, mechů).
Aplikujte na vyzrálý povrch (nejméně 1 měsíc po dokončení 
omítek příp. štuků, minerálních či vápenocementových povr-
chů, tj. alkalita podkladu pH<9) ve dvou až třech vrstvách s do-
bou schnutí mezi jednotlivými vrstvami 4–8 hodin dle teploty 
a vlhkosti prostředí. Aplikujte při teplotě +10 °C až +25 °C, ni-
kdy však za vlhkého nebo deštivého počasí.

S k u p i n a 
podkladů

PREVENCE STAVEB PŘED GRAFFITI

SKUPINA 1

Na porézní málo nasákavý materiál: omítky 
(akrylátové, silikonové, silikátové), zateplené 

(polystyrenové) fasádní systémy, hladké pohle-
dové cihly, vápenec, žula, beton

Plochy (stěny) již ošetřené a omyté přípravkem 
GRAFFITISTOP (po likvidaci graffi  ti)

SKUPINA 2

Na porézní nasákavý materiál, pálené cihly, 
minerální (vápenocementové) omítky, přírodní 

i umělý kámen (pískovec, opuka, travertin), 
„štípaný“ beton

Vydatnost: 1 litr neředěného přípravku na 5–8 m2

j ) p
až +25 °C. 
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