
Silancolor Plus 
System 

ÚČINNÝ SYSTÉM NA ODSTRAŇOVANIE PLESNÍ A RIAS  
A ZABEZPEČENIE DLHODOBEJ OCHRANY POVRCHOV STIEN  

PRED PÔSOBENÍM MIKROORGANIZMOV V INTERIÉRI A EXTERIÉRI



Silancolor Plus System

Výhody Silancolor Plus System 
• Dlhodobá ochrana stien napadnutých pôsobením biologických mikroorganizmov.
• Hĺbkové odstránenie plesní a rias až do štruktúry podkladu.
• Vytvorenie zdravého hygienického prostredia.
• Priepustnosť vodných pár. 
• Vysoká účinnosť a predĺženie životnosti konštrukcií.   
• Jednoduchá a rýchla aplikácia. 
• Možnosť použitia ako prevencia pred tvorbou plesní a rias na novostavbách. 
• Použitie v interiéri a exteriéri. 

Porovnanie účinnosti bežných čistiacich prípravkov a 
Silancolor Plus System pri odstraňovaní plesní a rias z 
povrchu stien

   Stena napadnutá pôsobením 
plesní a rias a znázornenie prieniku 
mikroorganizmov až do podkladovej 
vrstvy.

   Stena po očistení plesní a rias  
s použitím bežného čistiaceho 
prípravku. Vonkajší povrch je čistý, 
mikroorganizmy zostávajú naďalej  
v podkladovej vrstve.

   Stena po použití čistiaceho prípravku 
Silancolor Cleaner Plus. Mikroorganizmy sú 
kompletne odstránené z vonkajšieho povrchu i 
podkladovej vrstvy.



Typické miesta najčastejšie napadnuté pôsobením 
mikroorganizmov 

Vnútorné rohy stien napadnuté plesňami v interiéri

Vonkajšie fasádne steny napadnuté pôsobením plesní a rias na 
zateplených i nezateplených budovách

Detail steny znečistenej plesňami



Silancolor Primer Plus

Finálna náterová farba na báze silikónovej živice vo vodnom 
roztoku. Je odolná proti rastu plesní a rias, priepustná  
pre vodné pary a vodoodolná. Možnosť použitia v interiéri  
a exteriéri.
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Silancolor Cleaner Plus

Silancolor Primer Plus

Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov 
napadnutých pôsobením mikroorganizmov (plesne, riasy, huby, 
lišajníky a iné). 

Základný, penetračný náter na báze silikónovej živice vo vodnom 
roztoku. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné 
pary a vodoodolný. Určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri.

Drop
Effect



TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSTRÁNENIA PLESNÍ A RIAS  

1. Očistenie stien napadnutých mikroorganizmami 

Silancolor Cleaner Plus sa pred 
použitím riedi s vodou v pomere 1:3. 
Plesne, riasy a príp. ostatné biologické 
mikroorganizmy musia byť odstránené 
vždy za mokra, t.j. až po dôkladnom 
nanesení čistiaceho prípravku. Výro-
bok sa aplikuje štetcom, valčekom 
alebo vhodným striekacím zariade-
ním. Na samotné odstránenie plesní a 
rias, v závislosti od miery znečistenia, 
je možné použiť špachtľu alebo kartáč. 
V prípade nadmerne napadnutých 
stien mikroorganizmami, je nevy-
hnutné opakovať čistiacu operáciu 
niekoľko krát. Nanesenie základného 
penetračného náteru sa predpokladá 
po cca. 8-12 hodinách, prípadne, ak 
sú steny úplne vyschnuté.

2. Aplikácia základného/penetračného náteru  

Silancolor Primer Plus je pripravený 
na priame použitie. Výrobok sa apliku-
je štetcom, valčekom alebo vhodným 
nízkotlakovým striekacím zariadením. 
Následné povrchové úpravy je možné 
aplikovať až po vyschnutí základného, 
penetračného náteru po cca. 24 ho-
dinách. 



Silancolor Plus System

3. Vyhotovenie konečnej povrchovej úpravy    

Silancolor Pittura Plus (náterová 
farba) sa riedi s 15-20% vody. Výro-
bok sa aplikuje bežnými maliarskymi 
technikami t.j. použitím štetca, valče-
ka alebo striekacou pištoľou. Ochran-
ný systém predpokladá nanesenie 
minimálne dvoch vrstiev náterovej far-
by. Pri normálnych okolitých podmien-
kach je prestávka medzi jednotlivými 
nátermi 24 hodín.

POZNÁMKA
Alternatívne pri ošetrení vnútorných stien je možné aplikovať Dursilite Plus.  
Na vyhotovenie konečnej povrchovej úpravy stien môžu byť v systéme Silancolor 
Plus System použité aj omietkové zmesi Silancolor Tonachino Plus, 
Quarzolite Tonachino Plus resp. Elastocolor Tonachino Plus.  
(podrobnejšie informácie sú uvedené v technických listoch jednotlivých  
výrobkov na www.mapei.sk).



Výber z referenčných stavieb s použitím  
Silancolor Plus System 

Pohľad na fasádu domu ošetrenú Silancolor System Plus (vľavo) resp. bez použitého 
systému ochrany

Pohľad na fasádu zatepleného panelového domu pred a po aplikácii Silancolor 
System Plus 

Pohľad na fasádu domu s použitím finálnej povrchovej úpravy Silancolor  
Tonachino Plus
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MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020-4511 
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk
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