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Výrobca: HET, spol. s r. o., 417 65   Ohníč u Teplic, Česká republika,  Variant: TL_LIKVISAN_2013_SK                                         
tel.: +420 (0) 417 810 111, fax: +420 (0) 417 810 114,  
e-mail: obchod@het.cz, www.het.cz                                 
Distribútor pre SR: HET SLOVAKIA, s.r.o., Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta, SR 
Tel.: 031 780 43 41; Fax: 031 780 54 77; e-mail: predaj@hetslovakia.sk, www.het.sk  

Názov výrobku:       LIKVISAN 

Zaradenie výrobku:      prípravky na úpravu podkladov  
Stručný popis výrobku:     biocídny prípravok na likvidáciu plesní a rias 
 

Použitie: výrobok sa používa pri sanácii 
plesňami alebo riasami napadnutých 
vápenných, vápnnocementových a sadrových 
omietok, muriva, betónu a kameňa v interiéri 
alebo exteriéri - v kúpeľniach, práčovniach, 
pivniciach, v prostredí s trvalo vysokou 
vlhkosťou, v sanačných systémoch a pod. 
Prípravok ochraňuje murivo pred plesňami. 
Likvisan je zaradený do skupiny PT 10 
(Konzervačné prípravky na ochranu muriva). 
Neobsahuje anorganicky viazaný chlór, 
ktorý by spôsoboval vznik nežiaducich 
hygroskopických solí vedúcich k zasoľovaniu a 
následnému zvyšovaniu vlhkosti podkladu. 
Prípravok je bezfarebný, nemá bieliace 
účinky a pôsobí preventívne proti 
opätovnému vzniku plesní. 

 
Odtieň: bezfarebný až jemne žltý, (drobný 
zákal nie je chybou). 
 
Nanášanie: odporúčaná aplikácia – štetkou, 
príp. maliarskymi valčekmi; malé plochy – 
štetcom, savou látkou alebo pomocou 
rozprašovača. 
 

Výdatnosť: 4 – 10 m2 z 1 litra roztoku pri 
jednom nánose podľa intenzity kontaminácie, 
nasiakavosti a štruktúry podkladu. 

 
Aplikačná teplota (roztoku, prostredie 
a podkladu) pri aplikácii a do 24 hodín po nej 
sa musí pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C. 

 
Návod na použitie a dávkovanie: prvým 
krokom sanačného postupu by malo byť 
usmrtenie plesní pri ich mechanickom 
odstránení. Pleseň sa pri napadnutých 
plochách nesmie odstraňovať za sucha, aby 
nedošlo k vdychovaniu škodlivých výtrusov 
plesní a ku kontaminácii okolia. Napadnuté 
miesta sa namočia prípravkom (dávkovanie 1 l 
na 4 – 10 m

2
 v jednej vrstve) a pleseň sa 

opatrne odstráni napr. špachtľou. Odstránenie 
plesní je nutné urobiť do maximálnej možnej 
hĺbky. Na obnažený podklad sa opäť aplikuje 
prípravok LIKVISAN, aby aktívnej zložky mohli 
preniknúť až k plesňovému myceliu hlboko v 
substráte. V prípade silného napadnutia je 
možné prípravok aplikovať aj viackrát. 
Prípravok sa nechá pôsobiť minimálne 6 - 12 

hodín (Čas potrebný na biocídny účinok: min. 6 
hodín.) Pri sanácii napadnutého muriva je 
vhodné použitie prípravku kombinovať s 
pretretím vhodnou náterovou hmotou 
s protiplesňovým účinkom pôsobiacim 
preventívne proti opätovnému vzniku plesní 
na náterovom filme. Napr. interiérovou farbou 
HETLINE SAN alebo fasádnou farbou MIKRAL 
RENOVO (podľa ich návodu na použitie). 
Pri rozsiahlejších sanáciách je nutné urobiť 
kontrolu likvidačného účinku (mykologický a 
bakteriologický rozbor povrchov). 

Pri kontaminácii riasami je postup podobný ako 
pri likvidácii plesní. 

 
Skladovateľnosť:  24 mesiacov od dátumu 
výroby v pôvodnom neotvorenom obale, pri 
+3 až +30 °C, nesmie zmrznúť, chrániť pred 
priamym slnečným žiarením. 
 
Balenie: podľa aktuálnej ponuky – pozri cenník 
 
Vlastnosti prípravku: 
 

Hustota výrobku cca 1,00 g/cm
3
 

Čas potrebný na 
biocídny účinok 

najmenej 6 hodín 
po nanesení 
prípravku 

 
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred 
použitím si prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o výrobku. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
pokyny na prvú pomoc, likvidácia odpadov a 
obsah VOC je uvedený v karte bezpečnostných 
údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto 
technickom liste sú orientačné.  
 
 
Užívateľ – aplikátor nesie zodpovednosť za 
správne použitie výrobku podľa návodu 
na použitie a za správnu aplikáciu. 
Odporúčame vždy zhodnotiť všetky podmienky 
spracovania, ktoré by mohli ovplyvniť konečnú 
kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si 
vyhradzuje právo na zmenu údajov 
v technických a propagačných materiáloch bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 
  


