
                                

T E CH N I C K Ý     L I S T 
Dátum aktualizácie : 31.01.2018

Názov, označenie: Biocídny čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní na stenách
                               SANACLEAN

JK 246 162 62                                                 PN  112 655 16

Popis:
SANACLEAN sa používa ako dezinfekčný prostriedok na fasády a iné minerálne podklady 
v interiéri a exteriéri napadnuté plesňami a riasami a ich následnú konzerváciu. Vodný číry 
roztok, neobsahuje voľný chlór a nemá bieliace účinky.

Použitie:
Pred použitím dezinfekčného a konzervačného prostriedku sa odporúča mechanicky odstrániť 
vrstvu plesni alebo rias. Plesne nikdy neodstraňujeme nasucho, aby sme zabránili 
kontaminácii okolitého prostredia a vdychovaniu spór. Stenu umyjeme prúdom vody alebo 
mokrou špongiou. Po vyschnutí steny aplikujeme Sanaclean  štetcom, maliarskym valčekom 
alebo pri väčších plochách striekaním. Neriedime! Necháme pôsobiť minimálne 12 hodín. 
V prípade napadnutia riasami odporúčame nechať pôsobiť až 72 hodín. Prípravok možno 
nanášať aj opakovane. Organické zvyšky je možné odstrániť z fasády tlakovou vodou alebo 
mechanicky kefou alebo škrabkou. Po ošetrení steny je fasáda chránená pred napadnutím 
riasami a plesňami. Fasádu je možné  povrchovo upraviť vrchným renovačným náterom. 
Nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou 
vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:
bezfarebný 

Riedidlo:
neriedi sa.

Technické údaje o výrobku
Vlastnosti v dodávanom stave:

- vzhľad.................................................. číry, ľahko penivý vodný roztok 
- výdatnosť..............................................4 - 20 m2/kg podľa nasiakavosti podkladu

Odporúčaný stav podkladu:  
             -  suchý, čistý, zbavený vrstvy plesní a rias

-   minimálna teplota pri aplikácii  + 5°C
-  teplota podkladu musí byť najmenej +5°C 
-  relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80%
-  nenanášať za dažďa a intenzívneho slnečného žiarenia



Pokyny k aplikácii :
Prúdom vody umyť ošetrovanú stenu a nechať vyschnúť. Pri práci dbať na používanie 
ochranných pracovných prostriedkov a ochrany dýchacích ciest. Po vyschnutí maliarskym 
štetcom naniesť nenariedený Sanaclen na stenu a nechať pôsobiť 12 – 72 h. Očistiť organické 
zvyšky zo steny.
Na suchú fasádu aplikovať renovačnú fasádnu farbu Decorhit Renovátor. Pri silnom 
napadnutí fasády doporučujeme farbu dodatočne ošetriť biocídnym prostriedkom Sanafix 
Plus.   
Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.

Príklad postupu:
Príprava podkladu:
- umytie steny, nechať vyschnúť
Nanášanie dezinfekčného prostriedku:
- 1 x náter Sanaclean
- odstránenie organických  zbytkov
Nanášanie farby
- 2 x náter DECORHIT Renovátor

Balenie:
podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:
Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami. 
Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +250 C v suchom a 
vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti:
V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:
Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:
Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:
CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: +421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk



Upozornenie
Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní 
alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových 
postupov nie sú záväzné, je potrebné  ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a 
potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú 
za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky  faktory a podmienky, ktoré môžu 
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez 
predchádzajúceho upozornenia
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