


FungiSPRAY – chlorový 
Likvidace pLísní s okamžitým účinkem

chlorový přípravek s fungicidním a bělicím účinkem určený k likvidaci 
plísní. po jeho aplikaci dochází k okamžité likvidaci a k rychlému efektu 
vybělení ošetřené plochy.
použití:  koupelny a vany, umyvadla, obklady, na spáry mezi obklady, dlažbu.

okamžitý účinek
deZinFikuJe
BĚLí spÁRY

ZasoLuJe ZeĎ

BaLení: 0,5, 1 litr s mechanickým rozprašovačem a  5, 10 litrů.
vYdatnost: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, lze počítat 
s vydatností z 1 litru přípravku na cca 5 m2 plochy.
nÁvod k použití: Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti cca 5 cm 
a po 20 minutách působení se omyjí vodou. Při silném napadení plísní je nutno 
postup opakovat. Po použití se mechanický rozprašovač odšroubuje 
a propláchne vodou.

FungiSPRAY – bezchlorový 
Likvidace pLísní s dLouhodoBým účinkem

Bezchlorový přípravek s dlouhodobým fungicidním účinkem určený 
k likvidaci plísní na savé a porézní povrchy. po jeho působení nevznikají 
soli, které zadržují vodu ve stavebních materiálech.

neZapÁchÁ
neBĚLí podkLad
neZasoLuJe ZeĎ

BaLení: 0,5, 1 litr s mechanickým rozprašovačem a  5, 10 litrů.
vYdatnost: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, lze počítat 
se vydatností z 1 litru přípravku na cca 5 m2 plochy.
nÁvod k použití:
Kontaminované místo se postříká pomocí rozprašovače.
Po cca 20 minutách působení se plíseň mechanicky odstraní pomocí vlhké 
tkaniny nasycené přípravkem. Při silném napadení plísní je nutno postup 
opakovat. Jsou-li napadeny rozsáhlejší prostory (sklepy, sklady, obytné 
místnosti apod.), je vhodné celý prostor vystříkat tak, aby vznikající jemný 
aerosol prosytil jak napadené plochy, tak i prostor. Místnosti necháme 
24 hodin uzavřené a teprve pak je vyvětráme.

SPáry u oKeN SPáry  u dlažby SPrchový Kout
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FungiSPRAY – bezchlorový 
Likvidace pLísní s dLouhodoBým účinkem 
a vůní citRónu

Bezchlorový přípravek s dlouhodobým fungicidním účinkem určený 
k likvidaci plísní na savé a porézní povrchy. po jeho působení nevznikají 
soli, které zadržují vodu ve stavebních materiálech.

příJemnÁ vůnĚ citRónu
neBĚLí podkLad
neZasoLuJe ZeĎ

BaLení: 0,5, 1 litr s mechanickým rozprašovačem.
vYdatnost: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, lze počítat 
s vydatností z 1 litru přípravku na cca 5 m2 plochy.
nÁvod k použití: 
Kontaminované místo se postříká pomocí rozprašovače.
Po cca 20 minutách působení se plíseň mechanicky odstraní pomocí vlhké 
tkaniny nasycené přípravkem. Při silném napadení plísní je nutno postup 
opakovat. Jsou-li napadeny rozsáhlejší prostory (sklepy, sklady, obytné míst-
nosti apod.), je vhodné celý prostor vystříkat tak, aby vznikající jemný aerosol 
prosytil jak napadené plochy, tak i prostor. Místnosti necháme 
24 hodin uzavřené a teprve pak je vyvětráme.

FungiSPRAY – bezchlorový 
Likvidace pLísní s dLouhodoBým účinkem
a vůní avokÁda

Bezchlorový přípravek s dlouhodobým fungicidním účinkem určený 
k likvidaci plísní na savé a porézní povrchy. po jeho působení nevznikají 
soli, které zadržují vodu ve stavebních materiálech.

příJemnÁ vůnĚ avokÁda
neBĚLí podkLad
neZasoLuJe ZeĎ

BaLení: 0,5, 1 litr s mechanickým rozprašovačem.
vYdatnost: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, lze počítat 
se vydatností z 1 litru přípravku na cca 5 m2 plochy.
nÁvod k použití: 
Kontaminované místo se postříká pomocí rozprašovače.
Po cca 20 minutách působení se plíseň mechanicky odstraní pomocí vlhké 
tkaniny nasycené přípravkem. Při silném napadení plísní je nutno postup 
opakovat. Jsou-li napadeny rozsáhlejší prostory (sklepy, sklady, obytné míst-
nosti apod.), je vhodné celý prostor vystříkat tak, aby vznikající jemný aerosol 
prosytil jak napadené plochy, tak i prostor. Místnosti necháme 24 hodin 
uzavřené a teprve pak je vyvětráme.
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oMítKy MalířSKé 
barvy – Nátěry

Malty

oMítKy MalířSKé 
barvy – Nátěry

Malty

mAlířSké bARvY omítkY FASádY mAltY

FungiSAn – bezchlorový 
pRevence pRoti pLísním do maLířských nÁtĚRů

Bezchlorová přísada s fungistatickým (preventivním) účinkem do vodou 
ředitelných malířských nátěrových hmot, omítek a jiných minerálních 
stavebních materiálů.

dlouhodobě zabraňuje vzniku plísní, bakterií, řas a kvasinek!

lze jej aplikovat v bytových a nebytových prostorách,v průmyslových provozech, 
veřejných budovách apod. Je účinný v interiéru, v exteriéru i v místech 
s extrémními podmínkami (např. vývařovny, prádelny apod.).
BaLení: 0,5, 1  a 5 litrů.
nÁvod k použití a ředĚní: dávkování do malířských barev dle tabulky níže. 
Přípravek lze použít i samostatně, v tom případě neředěný aplikační nátěr 
nanášíme postřikem nebo nátěrem na suchý očištěný povrch (u povrchů napa-
dených plísněmi je nutné nejprve provést jejich likvidaci). Při silném napadení 
nebo v místech s extrémními podmínkami aplikujeme vždy jako první vrstvu 
5% vodný roztok přípravku a po zaschnutí naneseme vlastní aplikační nátěr.

vrchní malířské nátěry:         1 : 19  50 g do 1 kg nátěru (např. exin, ecolor in, 
    remal, Primalex, vápenné mléko apod.)
Fasádní barvy:        1 : 9 100 g do 1 kg barvy
ochrana ve hmotě:        1 : 19 50 g do 1 kg hmoty (např. injektáže,  
    přídavek do malt, vnitřních 
    a fasádních omítek)
Suché maltové směsi :        1 : 19 se záměsovou vodou

Přípravek do malt, omítek apod.; naředěný přípravek přidáme 
do hmoty a aplikaci provádíme dle návodu výrobce 
příslušné hmoty.

DOPO
RUČU

JE

Likvidace pLísní
 Rychlá účinnost a vybělení

FungispRaY – chlorový

dlouhodobý účinek bez bělení

FungispRaY – bezchlorový

pRevence pRoti pLísním
prevence po likvidaci plísní

Fungisan – bezchlorový

RoZdĚLení 
přípRavků

inteRiéR

SPáry u oKeN SPáry  u dlažby SPrchový Kout

textil, 
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StAchemA cZ s. r. o.

divize chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz

w w w . s t a c h e m a . c z

pLísnĚ jsou mikroorganismy 
patřící  do samostatné skupiny hub. 
způsobují:

• aLeRGie

• dýchací oBtíže

pReventivní opatření pRoti výskYtu pLísní:
•   odstranění zdrojů vlhkosti 
•  dodržování základních hygienických zásad a pravidel větrání

uPozorNěNí: Používejte protiplísňové přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


