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SANATOP PREVENT je kapalná přísada do omítek, zdiva, malířských nátěrů a jiných minerálních 
stavebních materiálů proti vzniku plísní a řas, určená do exteriérů. 

 
Rozsah použití:  Ochrana zdiva, nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů. 

Návod k použití: Naředěný přípravek (viz tabulka) aplikujte nátěrem nebo postřikem na suchý 
očištěný povrch. V případě nutnosti likvidace plísní a jiných biologických nečistot doporučujeme 
nejdříve aplikovat přípravek Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID Profi, výrobce STACHEMA CZ.  
Vydatnost : z 1 kg koncentrátu se ošetří až 50 m2 plochy.  
Ředění: 

Ředění aplikačních nátěrů 

při ochraně ve hmotě, např. injektáže, 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 

 
Přípravek i aplika ční nát ěr s p řípravkem p řed použitím řádně promíchejte! 
Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při 
teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!  
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Doba ochrany: minimálně 5 let  
 
Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje: 4,5 g/kg pyrithion zinečnatý; 4,5 g/kg 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn. 
R-věty: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití 
vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání 
odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. 
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů. 
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