
OBLASTI POUŽITÍ
Silancolor Cleaner Plus je čisticí přípravek, určený 
k čištění povrchů poškozených působením řas a plísní 
před použitím nátěru ochranným systémem  
Silancolor Plus.

Silancolor Cleaner Plus tvoří základ ochranného 
systému na fasády Silancolor Plus, který pomocí 
hloubkového čištění odstraňuje řasy a plísně z povrchů, 
které jsou těmito mikroorganismy poškozeny.

Některé příklady použití
Hloubkové čištění fasád poškozených působením řas  
a plísní před nanesením konečného nátěru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Silancolor Cleaner Plus tvoří společně se systémem 
konečné povrchové úpravy Silancolor Plus vysoce 
účinný ochranný systém stěn proti bujení řas a plísní,  
a to i v případě, že se již na povrchu vyskytly.

Silancolor Cleaner Plus je čisticí roztok s vysokou 
schopností penetrace do podkladu; radikálně čistí 
povrch stěn, které jsou poškozené působením řas a 
plísní.

Silancolor Cleaner Plus je bez zápachu a neobsahuje 
rozpouštědla, může být proto aplikován i v uzavřených  
a málo větraných prostorách.

Silancolor Cleaner Plus obsahuje přísady proti vzniku 
řas a plísní.
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vyrovnávacích hmot z řady výrobků MAPEI 
pro stavebnictví.

Příprava výrobku
Silancolor Cleaner Plus před použitím 
důkladně promíchejte a zřeďte ho v poměru 
1:3 vodou (na 5 kg Silancoloru Cleaner Plus 
15 litrů vody).

Aplikace výrobku
Řasy, plísně a houby se musí odstranit za 
vlhka, tedy po důkladném očištění povrchu 
Silancolorem Cleaner Plus.

Výrobek aplikujte na celý povrch nízkotlakým 
stříkacím zařízením nebo štětcem. Počkejte 
několik minut abyste umožnili proniknutí 
výrobku do podkladu.

Následně odstraňte řasy, plísně a houby 
mechanickým způsobem (škrabkou).

Tento postup několikrát opakujte a neustále 
aplikujte Silancolor Cleaner Plus, aby 
pronikl hluboko do podkladu.

Nejméně 8 hodin chraňte před deštěm.

Silancolor Cleaner Plus není třeba z povrchu 
odstraňovat; je dokonale kompatibilní 
s výrobky pro povrchovou úpravu řady 
Silancolor Plus.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
•  Nepoužívejte Silancolor Cleaner Plus na 

kovové povrchy.

•  Neaplikujte Silancolor Cleaner Plus při 
teplotě nižší než +5°C a vyšší než +35°C.

•  Neaplikujte Silancolor Cleaner Plus na 
mokré povrchy.

•  Neaplikujte Silancolor Cleaner Plus,  
blíži-li se déšť (chraňte před deštěm 
nejméně 8 hodin).

•  Přečtěte si odstavec “Bezpečnostní 
předpisy pro přípravu a použití na stavbě”.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Nové povrchy nebo povrchy opravované 
sanačními maltami musí být dobře vyzrálé, 
dokonale čisté, pevné a suché.

Z povrchu zcela odstraňte všechny stopy 
mastnot a všechny nesoudržné částice.

Utěsněte trhliny a opravte části, které jsou ve 
špatném stavu.

Uzavřete póry a vyhlaďte všechny nerovné 
části podkladu s použitím malt a 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota (EN ISO 2811-1) (g/cm²): cca 1,01

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Mísicí poměr: 300% vody

Čekací doba před provedením nátěru: nejméně 24 hodin při běžné teplotě a vlhkosti, vždy 
však, až je předchozí vrstva zcela vyschlá

Pracovní teplota: od +5°C do +35°C

Spotřeba (kg/m²): 0,2-1,0 roztoku připraveného k okamžitému použití



postižené místo velkým množstvím vody  
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Silancolor Cleaner Plus je také nebezpečný 
pro vodní organismy. Nevypouštějte ho do 
prostředí.
Podrobnější a kompletní informace o 
bezpečném použití tohoto výrobku najdete  
v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního 
listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost 
za případné následky vyplývající z 
nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi  
technické dokumentace výrobku 
aktualizovanou na našich webových 
stránkách www.mapei.com

Silancolor Primer Plus je možné aplikovat 
po cca 8-12 hodinách, jakmile povrch zcela 
vyschne.

Čištění
Před vytvrzením lze Silancolor Cleaner 
Plus ze štětců, válečků a stříkacího zařízení 
odstranit vodou.

SPOTŘEBA
Spotřeba je silně závislá na nasákavosti 
podkladu a množství mikroorganismů 
přítomných na povrchu. Běžná spotřeba 
je: 0,20-1,0 kg/m² roztoku připraveného 
k okamžitému použití.

BALENÍ
Silancolor Cleaner Plus se dodává  
v 1 a 5 kg plastových kanystrech.

SKLADOVÁNÍ
24 měsíců na suchém místě vzdáleném od 
zdrojů tepla a při teplotě mezi +5°C a +30°C. 
Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Silancolor Cleaner Plus může dráždit kůži 
a oči a u osob citlivých na tento typ látek 
může vyvolat přecitlivělost. Při aplikaci 
doporučujeme používat ochranné rukavice 
a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro 
manipulaci s chemickými látkami. Dojde-li ke 
kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě umyjte 

Homogenní přípravek ve vodním roztoku odolný proti tvorbě řas a plísní (Silancolor Cleaner 
Plus, výrobce MAPEI S.p.A.) určený pro čištění povrchů stěn před aplikací vhodného 
ochranného systému (z řady Silancolor Plus).

Výrobek musí mít následující vlastnosti:
Konzistence: tekutina
Barva: transparentní
Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1) (g/m³): cca 1,01
Spotřeba (kg/m²):  0,2-1,0 roztoku připraveného k okamžitému 

použití

SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Informace o tomto výrobku jsou 
k dispozici na požádání a na 

webových stránkách www.mapei.cz, 
www.mapei.it a www.mapei.com
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