
 
 
 
 
 
Čistící prostředek s preventivním účinkem pro ochranu fasád a jiných povrchů 
staveb proti růstu řas a plísní. 

 

Účinná látka ve 100 g produktu: Didecyldimethylamoniumchlorid 10 g 

 

Před použitím si vždy přečtěte informace o produktu. 
 

POPIS: 
PREVENT-AM je určen pro jakýkoliv povrch z jakéhokoliv 
materiálu pro preventivní ochranu před tvorbou řas a plísní. 
Chrání fasády, střechy, dláždění chodníků, teras a vjezdů, 
oplocení, aj. druhy povrchů staveb. 
Lze jej aplikovat na fasádní barvy a nátěry, probarvené omítky, 
kontaktní zateplovací systémy, plastové obklady, přírodní i 
umělé kameny, beton, cihly aj. povrchy. 
Nanáší se na suchý povrch po předchozím čištění prostředkem 
REX-AM a tlakovou vodou (u starších znečištěných povrchů) 
nebo na nově zhotovené povrchy. 
PREVENT-AM je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj 
lepit nebo nanášet další vrstvy dle technologického postupu při 
rekonstrukci povrchů. 
Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše 
uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení 
mikroorganizmů pod vrstvou nového nátěru, což je častou 
příčinou jeho „odlepení“ od natíraných povrchů. 
Neatakuje sklo, plasty a barvy používané ve stavebnictví, není 
nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch 
důkladně omýt vodou.  
 

TYP PŘÍPRAVKU:  
konzervační přípravek pro stavební materiály 

 
KATEGORIE UŽIVATELE: profesionál 
 

VLASTNOSTI: 
Čirá až nažloutlá kapalina – pH 7,4 (zředěného roztoku 7,5)   
hustota: 0,98 kg/lt při 20°C – nehořlavý – používat při teplotách 
od +5°C do +25°C  
Účinná látka:  
kvartérní soli amoniaku (dimethyl didecyl amonium chlorid) 
- díky účinné látce má PREVENT-AM široké spektrum použití 
– je stabilní vůči působení jiných roztoků 
– aplikační roztok není korozivní vůči obvyklým materiálům  
– může být nanesen v silné vrstvě, má nízké povrchové napětí 

díky povrchově aktivním vlastnostem kvartérního amonia 
 

SPOTŘEBA: 
Spotřeba aplikačního roztoku závisí na hrubosti a savosti 
povrchu. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky 
na konkrétním povrchu. 
Příklad: 
U svislého povrchu fasád kontaktních zateplovacích 
systémů je spotřeba aplikačního roztoku 0,2 l/m2. 
Při ředění 1:10 vodou to odpovídá spotřebě koncentrátu 
0,02 lt/m2 (vydatnost 50 m2 ošetřené plochy z 1 litru 
koncentrátu). 

 
 

 

  

NÁVOD K POUŽITÍ: 
PREVENT-AM nanášejte na připravený, opticky suchý a savý 
povrch při teplotě podkladu od +5°C do +30°C. 
Staré povrchy znečištěné organickou nečistotou (řasy, plísně) 
doporučujeme nejprve vyčistit pomocí prostředku REX-AM a 
tlakové vody. 
Přípravek se dodává koncentrovaný. Před použitím jej 
zřeďte vodou v poměru 1 (PREVENT-AM) : 10 (voda). 
Zředěný výrobek nanášejte postřikovačem nebo stříkacím 
zařízením (airless). Malé předměty lze ošetřit ponořením do 
roztoku. V omezených případech i štětkou nebo válečkem. 
Povrch nechte přípravkem nasáknout.   
Přípravek musí na povrchu uschnout! Nikdy jej nesmývejte! 
Po aplikaci nesnese povrch déšť po dobu 5- 10 hodin. Před 
provedením nástřiku se informujte o předpovědi počasí. 
 

HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Produkt je klasifikován jako: 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky 
Při práci ve vnitřních prostorách zajistěte dostatečné větrání. 
Produkt nekombinujte ani nemíchejte s jinými výrobky! 
Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice. 
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Nevdechujte páry. 
Díky přítomnosti kvartérního amonia může DMS poškodit 
povrch polykarbonátu (plexiskla). 
Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. 
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být 
ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 

SKLADOVÁNÍ: 
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby v původním 
balení. Nádoba musí být důkladně utěsněna. Při skladování 
se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné, 
dobře větrané místnosti (teploty do 25°C). 
 

BALENÍ: 

Výrobek je balen do nevratných plastových kanystrů s obsahem 
1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
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