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Technológia Mapei 
na ochranu stien 
proti rastu plesní a 
rias zaručuje:
• ochranu proti mikroorganizmom,
• vysokú účinnosť a dlhú životnosť,
• vysokú priepustnosť vodných pár a nízku nasiakavosť.

Aplikácia finálnej 
povrchovej úpravy

Aplikácia 
Silancolor® Plus

Stena s 
prítomnosťou 

plesní

Systém Silancolor® Plus
Povrchové úpravy stien s odolnosťou proti rastu plesní a rias



Systém povrchovej úpravy stien 
s odolnosťou proti rastu plesní a rias

Používa sa pri sanácii starých omietok alebo ako ochrana nových povrchov 
v interiéri a exteriéri.

Silancolor® Cleaner Plus
Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov, ktoré sú 
napadnuté plesňami a riasami.

Silancolor® Primer Plus
Základný 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.

Silancolor® Pittura Plus
Finálny 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.

Silancolor® Tonachino Plus
Finálna povrchová úprava vo forme pasty na báze silikónovej živice vo vodnom 
roztoku. Je odolná proti rastu plesní a rias, priepustná pre vodné pary a vodoodolná. 
Určená na aplikáciu stierkou v interiéri a exteriéri.



Systém Silancolor® Plus

1. Stena s prítomnosťou plesní

2. Detail vonkajšej steny napadnutej riasami

3. Detail vonkajšej steny napadnutej plesňami

4. Fotografia zhotovená na elektrónovom mikroskope ESEM-FEG vo výskumných 
laboratóriách Mapei

Biologická degradácia povrchu stien
Mikroorganizmy, t. j. plesne a riasy, sú pri vhodných fyzikálnych 
podmienkach schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády ako aj 
steny v interiéri. V dôsledku ich pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii.
Zhoršenie kvality povrchu sa prejavuje ako fyzické poškodenie omietky 
a maľby na stenách. Nepriaznivo však vplýva aj na zdravie ľudí, ktorí v 
danom prostredí bývajú. V skutočnosti totiž dochádza k:
•  tvorbe neestetických čiernych a zelených škvŕn na stenách 
 (Obr. 1, 2, 3),
•  prieniku mikroorganizmov a uvoľňovaniu kyslých metabolitov, ktoré 
 spôsobujú postupnú degradáciu povrchu stien,
•  zadržiavaniu vody a prieniku rias cez štrbiny vytvorené 
 v povrchovej úprave, ktoré majú za následok postupnú hĺbkovú 
 degradáciu,
•  tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór 
 a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, do 
 obývaného vnútorného prostredia.

Plesne a riasy
Plesne a riasy sú rastlinné biologické organizmy rozmanitých druhov. 
Rozmnožujú sa vo veľkom množstve prostredníctvom emisií spór v 
ovzduší. Riasy (Obr. 4) sú fotosyntetické organizmy, ktoré obsahujú 
chlorofyl. Ideálne prostredie pre ich prežitie sa vyznačuje dostatkom 
svetla, vysokou vlhkosťou, minerálnymi soľami a bežnými zložkami, 
ktoré sa vyskytujú na povrchu stien. Vzhľadom na tieto charakteristiky 
sa riasy objavujú najmä vo vonkajšom prostredí.  
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4. Foto al microscopio elettronico ESEM-FEG eseguita presso i Laboratori R&S Mapei

Problém



Plesne (Obr. 5) sú rastlinné organizmy, ktoré sa 
zaraďujú medzi huby. Nie sú schopné vykonávať 
fotosyntézu. Na svoj rast potrebujú okrem vlhkosti 
aj organickú výživu. Priaznivým prostredím pre rast 
plesní sú preto všetky druhy povrchových úprav, ktoré 
obsahujú takúto „výživu“, ako napríklad zmes prachu a 
organických častíc alebo deriváty celulózy obsiahnuté 
v náterových nástenných farbách. Základnými zložkami 
plesní sú hýfy, ktoré majú vláknitý, niekedy rozkonárený 

vzhľad. Prenikajú hlboko do vrstvy a spôsobujú 
značné poškodenie povrchovej úpravy, nezriedka i 
podkladového muriva.

6-7. Vonkajšie steny napadnuté 
plesňami a riasami

5. Fotografia zhotovená na 
elektrónovom mikroskope ESEM-FEG 
vo výskumných laboratóriách Mapei
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Vlhkosť: prostredie pre rozvoj plesní a 
rias
Hlavnou podmienkou pre rozvoj biologickej degradácie je prítomnosť vlhkosti 
na stenách, ktorú spôsobujú rôzne faktory v závislosti od prostredia.

V exteriéri spôsobujú absorpciu a zadržiavanie vody nasledujúce vplyvy:
• klimatické podmienky prostredia,
• vysoká miera absorpcie vody a nízka priepustnosť vodných pár,
• prítomnosť tepelných mostov (na chladnejších miestach), ktoré 
 spôsobujú kondenzáciu vodných pár na povrchu,
• pôsobenie vonkajších atmosférických vplyvov na nechránené steny 
 (bez striech a odkvapov),
• zemná vlhkosť.

V interiéri spôsobujú kondenzáciu vodných pár nasledujúce vplyvy:
• zlá tepelná izolácia,
• prítomnosť tepelných mostov,
• slabá cirkulácia vzduchu, a tým znížená schopnosť odbúrať vlhkosť. 
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Systém Silancolor® Plus
Povrchové úpravy stien s odolnosťou proti 
biologickému pôsobeniu plesní a rias

Vhodné na použitie v exteriéri i interiéri, pri sanácii starých 
povrchov i pri nových aplikáciách.
• Staré povrchy: kompletný systém vrátane použitia čistiaceho 
 prípravku (Silancolor® Cleaner Plus), základného náteru (Silancolor® 
 Primer Plus) finálnej povrchovej úpravy (Silancolor® Pittura Plus 
 alebo Silancolor® Tonachino Plus);
• Nové povrchy: dokonalá interakcia medzi zložkami systému 
 (penetračný náter a finálna povrchová úprava) zabezpečí dlhodobú 
 a účinnú ochranu stien.  
• Prítomnosť prísad zabezpečuje efektívnu a dlhodobú odolnosť proti 
 celému radu plesní a rias.

Kompletný systém pozostáva z čistiaceho prípravku, základného 
náteru a finálnej povrchovej úpravy s odolnosťou proti rastu plesní 
a rias.  

Vyššie uvedené a zistené problémy sú bežné. Možno ich nájsť takmer 
vo všetkých budovách. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že v 
každom staršom dome alebo murive sa nachádza vhodný substrát 
pre rast biologických organizmov. Z tohto dôvodu, ak je to možné, by 
sa pri novej výstavbe mali navrhovať vhodné technológie a materiály, 
ktoré by eliminovali rast plesní a rias. Je však možné, že ani takéto 
opatrenia nemusia byť vždy dostačujúce.
Je veľmi ťažké predvídať, aké riešenie by v konkrétnom prípade 
eliminovalo tvorbu rias a plesní. Existuje totiž široká variabilita faktorov 
a biologických vplyvov, ktoré sú prítomné na rôznych miestach. 
Veľmi obmedzené sú možnosti opravných opatrení v podobe zmien 
v samotnej konštrukcii.

Jedinou naozaj účinnou ochrannou pred biologickou degradáciou je v 
oboch prípadoch použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu 
plesní a rias. V prípade, že už nastal biologický útok, je nevyhnutné 
najskôr aplikovať čistiace prípravky. Tie sú vďaka hĺbkovej a hygienickej 
čistiacej reakcii schopné odstrániť plesne a riasy z povrchu stien.
Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciálnych prísad sú odolné 
proti pôsobeniu biologických mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní 
a rias. Tieto prísady zotrvávajú vo vnútri použitej povrchovej úpravy 
aj po vyschnutí. 

Použitie vhodných prísad zabezpečuje dlhodobú ochranu, keďže 
nedochádza k rozplavovaniu povrchovej úpravy vplyvom dažďovej 
vody.

Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie 
povrchov, ktoré sú napadnuté plesňami a riasami.

Základný 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.

Finálny 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.

Finálna povrchová úprava vo forme pasty na báze 
silikónovej živice vo vodnom roztoku. Je odolná 

proti rastu plesní a rias, priepustná pre vodné pary, 
vodoodolná. Určená na aplikáciu stierkou v interiéri a 

exteriéri.

Riešenie



Silancolor® Cleaner Plus
Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie 
povrchov napadnutých plesňami a riasami.
V prípade stien napadnutých plesňami a riasami (Obr. 8) treba na dosiahnutie 
dokonalého očistenia povrchu pristúpiť aj k hĺbkovému odstráneniu prítomných 
plesňových spór a hýf. Ide o najzásadnejšiu operáciu v systéme, ktorá má za úlohu 
zabrániť ďalšiemu šíreniu mikroorganizmov. V opačnom prípade by hrozila úplná 
degradácia povrchu stien. Doteraz používané čistiace prípravky na báze chlórnanu 
sodného alebo kvartérne amónne soli nie sú vždy schopné úplne zastaviť rast plesní 
a rias od koreňov a hýf (Obr. 9). Aj zvyšky týchto chemických prípravkov na stenách 
dokážu urýchliť rozklad jednotlivých povrchových vrstiev. Z tohto dôvodu je preto 
nevyhnutné pred každou ďalšou aplikáciou vykonať dôsledné zmytie povrchu.

Silancolor® Cleaner Plus, čistiaci prípravok, vďaka inovatívnemu obsahu zabezpečí:
• úplné odstránenie mikroorganizmov prenikajúcich do podkladu, vrátane hýf a 
 spór (Obr. 10),
• účinný širokospektrálny biocid na odstránenie plesní, rias, lišajníkov, baktérií a 
 kvasiniek,
• kompatibilitu s následne aplikovanými výrobkami náteru Silancolor® Primer 
 Plus, Silancolor® Pittura Plus alebo Silancolor® Tonachino Plus ,
• možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a bez obsahu 
 rozpúšťadiel. 

Silancolor® Primer Plus
Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku, 
odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, 
vodoodolný, určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri.
Použitý základný náter zjednocuje absorpciu povrchu a zlepšuje priľnavosť 
následne nanesených povrchových úprav. Silancolor® Primer Plus je základom 
celého systému a zabezpečuje ochrannú funkciu už od okamihu nanesenia. 
Pomáha tak eliminovať rast plesní a rias na povrchu stien.
Silancolor® Primer Plus je kompatibilný s finálnymi farebnými povrchovými 
úpravami  Silancolor® Paint Plus a Silancolor® Tonachino Plus. Vytvára tak 
ucelený systém na ochranu vnútorných i vonkajších povrchov stien. Poskytuje 
dvojitú ochranu: t. j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu 
dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, pri 
zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode.

Silancolor® Primer Plus zabezpečuje:
• vytvorenie povrchového filmu odolného proti rastu plesní a rias,
• dlhodobú ochranu proti vlhkosti a pôsobeniu chemických vplyvov pri zachovaní 
 priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode,
• hĺbkovú penetráciu do podkladu vďaka vysokej penetračnej schopnosti,
• zjednotenie nasiakavosti povrchu a zvýšenie prídržnosti následne aplikovaných 
 povrchových úprav,
• možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel.

10. Stena po očistení s použitím čistiaceho 
prípravku Silancolor® Cleaner Plus. Stena je 
úplne zbavená plesní, rias i hýf. 

9. Stena po očistení s použitím bežného 
čistiaceho prípravku. Vonkajší povrch je 
očistený, hýfy zostávajú v podklade.

8. Stena napadnutá plesňou a riasami. Hĺbkový 
prienik hýf až do podkladových vrstiev.

Ochrana 8
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PleseňKorene

Riasy

Povrchová úprava

Korene



Systém Silancolor® Plus

Finálna povrchová úprava 

Silancolor® Pittura Plus
Finálny náter na báze silikónovej živice 
vo vodnom roztoku. Je odolný proti rastu 
plesní a rias, priepustný pre vodné pary, 
vodoodolný. Určený na aplikáciu v interiéri 
a exteriéri.

alebo

Silancolor® Tonachino Plus
Finálna povrchová úprava vo forme pasty 
na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku. 
Odolná proti rastu plesní a rias, priepustná pre 
vodné pary, vodoodolná. Určená na aplikáciu 
stierkou v interiéri a exteriéri.

Používa sa pri obnovení starých omietok alebo ako ochrana 
nových povrchov v interiéri a exteriéri:
• vďaka synergickej reakcii špeciálnych zložiek sa eliminujú 
 možné príčiny, ktoré podporujú rast mikroorganizmov 
 v náchylnom prostredí. Tým sa zároveň poskytuje dlhodobá 
 ochrana stien proti vylúhovaniu, teplotám, UV žiareniu a 
 alkáliám,
• minimálna rozpustnosť biocídnych zmesí povrchových úprav 
 vo vode nespôsobuje vyplavovanie a chráni tak povrch pred 
 tvorbou rias a plesní,
• obsah silikónových živíc vytvára dokonalú povrchovú bariéru, 
 ktorá zabraňuje prestupu vody do podkladu, čím zostáva 
 povrch suchý za každých okolností,
• nízka miera zachytenia nečistôt zabraňuje tvorbe 
 mikroorganizmov,
• vysoká odolnosť proti chemickým vplyvom, opotrebovaniu, 
 pôsobeniu alkálií, UV žiareniu a starnutiu,
• výborná priľnavosť ku všetkým typom tradičných a 
 odvlhčovacích omietok a starým náterom, ktoré sú 
 dostatočne prikotvené k podkladu,
• atraktívny finálny zamatový vzhľad sa prejavuje na dotyk 
 jemným, hladkým a matným povrchom,
• dodáva sa v širokej palete farieb, dostupných v systéme 
 automatického farbenia ColorMap®,
• možnosť použitia aj v interiéri. Je netoxický, bez zápachu a 
 bez obsahu rozpúšťadiel.



Systém Silancolor® Plus a “Drop Effect”

11. Skúška odolnosti proti rastu plesní a rias vykonaná na Petriho miske vo výskumných a vývojových laboratóriách Mapei.
Vľavo: výsledok skúšky pri použití povrchovej úpravy bez pridania fungicídnych prísad 
Vpravo: výsledok skúšky pri použití Silancolor® Pittura Plus s technológiou BioBlock®

12. Ochranný náter Silancolor® Pittura Plus s technológiou BioBlock®

Použitá technológia “Drop Effect” umožňuje pri odpudzovaní vody meniť uhol kontaktu dažďovej vody 
s aplikovanou povrchovou úpravou a vytvára tak perleťový efekt.
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Systém Silancolor® Plus - účinná ochrana
Účinnosť systému je overená rozsiahlym testovaním v mikrobiologických laboratóriách na národnej i 
medzinárodnej úrovni. Odolnosť proti plesniam a riasam sa testuje v laboratórnych podmienkach (Obr. 11). 
Vzorka je naočkovaná rôznymi mikrobiologickými škodcami a inkubuje na živnom médiu za podmienok, 
ktoré zvyčajne vedú k mikrobiologickému rastu. 
Účinnosť ochrany aplikovanej povrchovej úpravy charakterizuje absencia rastu plesní a rias na vzorke a 
okolí. Ďalším testom je zisťovanie reálnej životnosti povrchovej úpravy pred vznikom plesní a rias stanovením 
odolnosti proti vymývaniu vodou.



Systém Silancolor® Plus

Systém Silancolor® Plus v ETICS (Vonkajší kontaktný 
zatepľovací systém)
Použitie kontaktného zatepľovacieho systému Mapetherm® efektívne napomáha riešiť problém pri tvorbe 
plesní a rias v interiéri. Zvýšením vnútornej teploty stien a znížením tvorby tepelných mostov sa zamedzuje 
kondenzácii vodných pár na ich povrchu, čo je inak základným predpokladom pre vznik mikrobiologického 
prostredia. Na ochranu fasádnych stien v exteriéri sa odporúčajú použiť silikátové povrchové úpravy 
z produktovej skupiny  Silexcolor®. Tie vytvárajú vysoko zásadité prostredie, vďaka čomu zabezpečia 
nepriaznivé podmienky pre zachytávanie čiastočiek plesní a rias. Avšak, vo zvlášť špecifických prípadoch, 
je aj tu nevyhnutné aplikovať ochranný systém s použitím Silancolor® Tonachino Plus alebo Silancolor® 
Pittura Plus.

Farby Mapei v projektoch 
Systém Silancolor® Plus ponúka nekonečne širokú paletu farebných odtieňov v rôznych esteticky 
atraktívnych efektoch.

Spôsob použitia systému Silancolor® Plus

Finálne povrchové úpravy 

Silancolor® Cleaner Plus
Silancolor® Primer Plus

Silancolor® Pittura Plus
Silancolor® Tonachino Plus
0.7 mm
Silancolor® Tonachino Plus
1.2 mm

Aplikácia

štetec
štetec, valček, nástrek

Aplikácia

štetec, valček, nástrek
hladidlo

hladidlo

Riedenie

1:3 s vodou
na priame použitie

Riedenie

15-25 % vody
na priame použitie

na priame použitie

Spotreba 

0.2 - 1.0 kg/m2

0.1 - 0.3 kg/m2

Spotreba

0.2 - 0.3 kg/m2  (pre 2 vrstvy)
1.7 - 2.0 kg/m2

1.9 - 2.3 kg/m2



Pohľad na fasádu domu ošetrenú 
systémom Silancolor® Plus a fasádu 
bez použitia ochranného systému

Pohľad na fasádu domu s použitím finálnej 
povrchovej úpravy Silancolor® Tonachino Plus

Systém Silancolor® Plus účinná ochrana
Oblasť a spektrum použitia systému Silancolor® Plus.

Na základe výsledkov laboratórnych testov poskytuje systém Systém Silancolor® Plus účinnú ochranu proti 
nasledujúcim mikrobiologickým látkam*1

BAKTÉRIE 

HUBY 

LIŠAJNÍKY 

RIASY 

Bacillus subtilis, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium, 
Escherichia coli, Klebsiella Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, 
Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, Salmonella choleraesius, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis,  Streptococcus lactis, Streptoverticillium reticulum

Alternaria alternata, Alternaria spp., Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, 
Gliocladium virens, Fusarium sp., Penicillium expansum, Penicillium funiculosum, Penicillium pinophilum, 
Trichophyton mentagrophytes, Trichoderma viride

Candida albicans, Pityrosporum ovale, Rhodotorula rubra, Rhodotorula spp., Saccharomyces cerevisiae

Trentepohlia odorata, Anacystis montana, Chlorococcum tetrasporum, Scytonema hofmannii, 
Synechocystis minima

*1 Systém Silancolor® Plus účinne odoláva aj iným mikrobiologickým látkam. Vzhľadom na vykonávanie testov iba v laboratórnych podmienkach 
nemožno uviesť kompletný zoznam.
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