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Odstranění plísní a řas z vnějších fasád budov výrobky MIPA

U zateplovacích systémů dochází zejména v přechodných obdobích (jaro, podzim) 
kondenzaci vody na vnějších površích zateplovaných objektů. Na neosluněných stranách 
fasády zkondenzovaná voda/vlhkost na povrchové vrstvě (omítce) urychlí vznik a rozvoj 
plísní, řas nebo lišejníků.

Technologický postup odstranění plísní a řas z fasády:

1. Na postižené plochy aplikovat štětkou nebo válečkem speciální biocidní prostředek
MIPA Fungizid Konzentrat ředěný v poměru 100ml do 7 ltr. vody (viz. Technický list), 
spotřeba cca 10m2/L na hladké ploše 

2. ponechat působit roztok MIPA Fungizid Konzentrat přibližně 6–7 hod.

3. postižená místa očistit (zbavit plísní a řas) např. otryskáním tlakovou vodou nebo 
mechanicky kartáčem. Na silně zasažených místech se doporučuje tento postup
(aplikace roztoku MIPA Fungizid Konzentrat a 6-7 hod. působení) ještě jednou 
opakovat.

4. Na závěr je nutné ponechat fasádu důkladně vyschnout a nejdříve po 12 hod. od 
kroku 3. provézt ochranný finální nátěr 

Pro konečnou povrchovou úpravu fasády se doporučuje použít:

- silikonovou fasádní barvu MIPA Fassaden Silikonharzfarbe, která účinně zabraňuje 
rozvoji plísní a řas na zdivu (ochranný účinek lze zvýšit a prodloužit přimícháním 
roztoku 100ml prostředku MIPA Fungizid Konzentrat s 200ml vody. Tento roztok  
použít pro 10-15l barvy), barva je výrazně vodoodpudivá a paropropustná. Lze tónovat 
do mnoha odstínů dle vybraných vzorkovnic

- Nebo akrylátovou fasádní barvu se silikátovým charakterem MIPASIL, která vyniká 
vysokou paropropustností, voděodolností a odolností proti oděru a obzvláště je 
vhodná pro sanační nátěry zateplovacích systémů. Lze tónovat do mnoha odstínů dle 
vybraných vzorkovnic

Upozornění: před použitím a při práci s výrobkem MIPA Fungizid Konzentrat dbejte rad a 
doporučení dle technického a bezpečnostního listu výrobce.
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