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URČENIE 
Bezfarebný biocídny prípravok na báze vody pre sanáciu plesňou a riasami znečistených vnútorných 
a vonkajších povrchov stien ako aj na ničenie domovej huby z drevených povrchov. 
Vhodné pre zasiahnuté podklady, ako sú omietky, betón, vláknocementové a sadrové dosky i povrchy stien  
natreté disperznými farbami. 
 
VLASTNOSTI 
- rýchle a účinné pôsobenie 
- pre vnútorné a vonkajšie povrchy stien 
- vodou riediteľný 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
  
ZLOŽENIE fungicidný prípravok vo vode 
ODTIEŇ priehľadný, slabo žltkastý 
VYTVÁRANIE ODTIEŇA / 
HUSTOTA 1,0 kg/l 
RIEDENIE vodou (1 diel SANITOL + 4 diely vody) 
BALENIE 0,5 l a 1 l 
TRVANLIVOSŤ originálne zatvorený a doporučeným spôsobom 

skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) 
je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na 
balení 
NESMIE ZMRZNÚŤ!!  

  
NÁVOD NA POUŽITIE 
  
SPÔSOB NANÁŠANIA štetec, striekanie 
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota prípravku, vzduchu a povrchu minimálne +5°C 
SUŠENIE ((T = +20ºC, relatívna vlhkosť 65%) suchý po 12 hodinách 
VÝDATNOSŤ teoretická: pri jednonásobnom nanesení 5-10 m2 /1 l 

rozriedeného SANITOL, 
praktická spotreba závisí od zasiahnutia, savosti 
a drsnosti podkladu.  

ČISTENIE NÁSTROJOV vodou ihneď po použití 
 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Pretože spóry plesne sú ešte živé a je možnosť zasiahnutia zdravého povrchu, znečistené povrchy nečistíme 
mechanicky (kefou, drhnutím). Povrch, ktorý napadla pleseň, štetcom najprv jeden krát pretrieme rozriedeným 
SANITOLOM (môžeme ho naniesť aj striekaním), potom z vysušeného povrchu mechanicky odstránime pleseň 
a uvolnené čiastočky. To môžeme urobiť pomocou lopatky, drôtenej kefy, kefy, alebo ešte lepšie, umyť horúcou  vodou 
pod tlakom. Ak je znečistenie veľké, postup opakujeme a môžeme aplikovať aj nerozriedený, alebo menej rozriedený  
SANITOL. 
S biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL môžeme úspešne bojovať aj proti domovej hube. Vtedy riedime tak, 
že na 1 diel SANITOLU dáme 0.5 dielu vody. Takto pripravenou zmesou pretrieme očistený povrch, z ktorého sme 
predtým domovú hubu úplne odstránili. 
SANITOLOM sanované povrchy stien môžeme natierať akoukoľvek vnútornou alebo fasádnou farbou na steny 
SPEKTRA – pod podmienkou, že podklad je dobre očistený a vysušený. 
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NÁTEROVÝ SYSTÉM 
 
PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU IMPREGNÁCIA ZAHLADENIE KONEČNÝ NÁTER 
plesňou a/alebo 
riasami znečistené 
povrchy, ako sú 
betón, omietky, 
disperznými nátermi 
natreté  povrchy atď. 
 

1–2x SPEKTRA 
biocídny 
prostriedok 
SANITOL, 
odstraňovanie plesne, 
uvolnených čiastočiek 
a oprava poškodených 
miest 
minerálnymi hmotami 
do ktorých namiesto 
vody pridáme 
biocídny 
prostriedok 
SPEKTRA SANITOL 

 
Podľa potreby 
1x SPEKTRA 
akrylátová 
impregnácia  
alebo  
1x SPEKTRA 
hĺbková 
impregnácia  

 
 
 
2x SPEKTRA 
vnútorný tmel 
(podľa potreby) 

Disperzná farba zo 
skupiny obchodnej 
značky SPEKTRA 
podľa výberu 
(pridanie SPEKTRA 
ochrana pred 
plesňou) 
 

 
 
POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ  
- biocídny prostriedok SPEKTRA SANITOL neobsahuje  bielidlo, preto škvrny nevybieli. 
- SPEKTRA SANITOL je veľmi účinný biocídny prostriedok, ktorý ničí aj pleseň v podklade, nielen na povrchu. Nie 

je vhodný ako dodatok do farby pre dlhoročné zabránenie objavenia sa plesní. Pre tento účel, ako biocídny 
dodatok do disperznej farby použijeme ochranu pred plesňou SPEKTRA. 

- SPEKTRA SANITOL nemiešajte s biocídnymi prípravkami iných výrobcov, ani s rôznymi čistiacimi prostriedkami 
pre domácnosť. 

- Doporučujeme použitie ochranných rukavíc a pri nanášaní striekaním ochranu pre dýchací systém. 
- Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o 

výrobku. 
 
 


