
 
 
 
 
 
Prostriedok na ochranu fasád a iných povrchov stavieb proti rastu rias, plesní, 
lišajníkov, machov a húb s dezinfekčným účinkom. 

Účinná látka v 100 g produktu: Didecyldimethylamoniumchlorid 10 g 

Pred použitím si vždy prečítajte informácie o produkte. 
 

POPIS: 
PREVENT-AM je určený pre akýkoľvek povrch z akéhokoľvek 
materiálu pre preventívnu ochranu pred tvorbou rias, plesní, 
machov a húb. Chráni fasády, strechy, dláždenie chodníkov, 
terás a vjazdov, oplotenie, aj i. druhy povrchov stavieb. 
PREVENT-AM je baktericídny, levurocídny, fungicídny a 
virucídny produkt. 
Možno ho aplikovať na fasádne farby a nátery, prefarbené 
omietky, kontaktné zatepľovacie systémy, plastové obklady, 
prírodné aj umelé kamene, betón, tehly aj i. povrchy. 
Nanáša sa na suchý povrch po predchádzajúcom čistení 
prostriedkom REX-AM a tlakovou vodou (u starších 
znečistených povrchov) alebo na novo zhotovené povrchy. 
PREVENT-AM je pretierateľný akoukoľvek farbou a možno naň 
lepiť alebo nanášať ďalšie vrstvy podľa technologického 
postupu pri rekonštrukcii povrchov. 
Použitie prípravku sa odporúča aj pred aplikáciou náteru 
na vyššie uvedené podklady, pretože znižuje riziko 
rozmnoženia mikroorganizmov pod vrstvou nového náteru, čo 
je častou príčinou jeho "odlepenia" od natieraných povrchov. 
Neatakuje sklo, plasty a farby používané v stavebníctve, nie je 
nutné zalepovať okná, po kontakte s prípravkom stačí povrch 
dôkladne umyť vodou. 

VLASTNOSTI: 
Číra až žltkastá kvapalina - pH 7,4 (zriedeného roztoku 7,5). 
Hustota: 0,98 kg/lt pri 20 °C-nehorľavý-používať pri teplotách 
od +5 °C do +25 °C 
Účinná látka: 
- kvartérne soli amoniaku (dimetyl didecyl amónium chlorid), 
-vďaka účinnej látke má PREVENT–AM široké spektrum 
použitia, 
- germicid, 
- je stabilný voči pôsobeniu iných roztokov, 
- aplikačný roztok nie je korozívny voči bežným materiálom, 
- môže byť nanesený v silnej vrstve, má nízke povrchové 
napätie vďaka povrchovo aktívnym vlastnostiam kvartérneho 
amónia. 

SPOTREBA: 
Spotreba aplikačného roztoku závisí od drsnosti a nasiakavosti 
povrchu. Presnú spotrebu určite vykonaním skúšky 
na konkrétnom povrchu. 
Príklad: 
U zvislého povrchu fasád kontaktných zatepľovacích systémov 
je spotreba aplikačného roztoku 0,2 lt/m2. 
Pri riedení 1:10 vodou to zodpovedá spotrebe koncentrátu 
0,02 lt/m2 (výdatnosť 50 m2 ošetrenej plochy z 1 litra 
koncentrátu). 
 

 

  

NÁVOD NA POUŽITIE: 
PREVENT-AM nanášajte na pripravený, opticky suchý a 
nasiakavý povrch pri teplote podkladu od +5 °C do +30 °C. 
Staré povrchy znečistené organickú nečistotou (riasy, plesne, 
machy, aj i.) odporúčame najprv vyčistiť pomocou prostriedku 
REX-AM a tlakovej vody. 
Prípravok sa dodáva koncentrovaný. Pred použitím ho 
zrieďte vodou v pomere 1 (PREVENT-AM):10 (voda). 
Zriedený výrobok nanášajte postrekovačom alebo striekacím 
zariadením (airless). Malé predmety možno ošetriť ponorením 
do roztoku. V obmedzených prípadoch aj štetkou alebo 
valčekom. Povrch nechajte prípravkom nasiaknuť. 
Prípravok musí na povrchu uschnúť! Nikdy ho nezmývajte! 
Po aplikácii neznesie povrch dážď po dobu 5-10 hodín. 
Pred vykonaním nástreku sa informujte o predpovedi počasia. 

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ: 
Produkt je klasifikovaný ako: 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

účinkami. 
Pri práci vo vnútorných priestoroch zaistite dostatočné 
vetranie. 
Produkt nekombinujte ani nemiešajte s inými výrobkami! 
Používajte predpísané ochranné odevy, okuliare a rukavice. 
Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Nevdychujte pary. 
Vďaka prítomnosti kvartérnej amónia môže DMS poškodiť 
povrch polykarbonátu (plexiskla). 
Miesta nechtiac zasiahnuté prípravkom opláchnite vo veľkej 
miere vodou. 
Po ukončení práce ruky umyte mydlovou vodou. 
Výrobok skladujte oddelene od potravín a mimo dosahu detí. 

DÔLEŽITÉ: 
Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, 
overenie všetkých nie je v možnostiach výrobcu. Rady, ktoré 
poskytujeme, majú odporúčajúci charakter. Zakaždým je treba 
voliť konkrétny postup až na základe výsledkov skúšky 
na malej ploche povrchu, ktorý má byť ošetrený. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody 
spôsobené nevhodným použitím výrobku. 
 

SKLADOVANIE: 
Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby 
v  pôvodnom balení. Nádoba musí byť dôkladne utesnená. 
Pri skladovaní sa prípravok musí chrániť pred slnkom. 
Skladujte v chladnej, dobre vetranej miestnosti (teploty 
do 25 °C). 
 

BALENIE: 
Výrobok je balený do nevratných plastových kanistrov. 
s obsahom 1 lt, 5 lt a 10 lt. 
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