
ANSILVER- T na fasády 
Návod na použitie 

 
URČENIE: 
ANSILVER- T na fasády je antibakteriálny a protipliesňový prípravok určený na zabrzdenie až zastave-
nie rastu mikroorganizmov – okrem iného aj rias, machov, lišajníkov a pliesní na fasádach budov. 
 

ÚČINNOSŤ: Pri dodržaní správneho dávkovania a technologického postupu aplikácie je pre sanáciu zaručená 
minimálna doba účinnosti prípravku 3 roky odo dňa aplikácie.  
 

Návod na použitie: ANSILVER- T sa pre aplikáciu na fasády dodáva buď vo forme aplikačnej koncentrácie, 
ktorá sa  používa v dodanej forme, alebo vo forme koncentrátu. Koncentrát sa riedi s čistou vodou v pomere 1 
diel koncentrátu : 4 diely vody. Pred aplikáciou je potrebné prípravok dôkladne rozmiešať. Prípravok nie je roz-
pustný vo vode a usadí sa na dne nádoby, čo však nie je na závadu. Pri rozmiešavaní prípravku používajte vý-
lučne plastové nádoby a nekovové miešadlo.  
Výdatnosť: je cca 10 m2/ liter aplikačnej suspenzie, t.j. cca 50 m2 z 5 kg balenia aplikačnej koncentrácie alebo 
250 m2 z 5 kg balenia koncentrátu. 
Pred samotnou aplikáciou prípravku je potrebné povrch fasády vyčistiť od nárastu rias, machov, lišajníkov 
a pliesní. Na vyčistenie je možné použiť viacero možností. Napr. mechanicky okartáčovaním, tlakovou vodou, 
alebo pomocou chemikálií. V prípade použitia chemických prípravkov je potrebné vopred si odskúšať ich vzá-
jomnú kompatibilitu s prípravkom ANSILVER- T. Vyčistený povrch v prípade potreby opravíme a necháme vy-
schnúť. Na takto pripravený povrch fasády nanesieme prípravok ANSILVER- T. Jeho koncentrácia vo vodnej 
suspenzii nesmie presiahnuť 0,1% hmotnostného! V tejto koncentrácii sa dodáva vo forme aplikačného roztoku 
alebo sa na ňu nariedi s čistou vodou z koncentrátu. 
Pozor! Nedoporučujeme prekračovať maximálnu doporučenú koncentráciu prípravku vo vodnej suspenzii, pre-
tože zvýšený obsah spravidla vedie k výskytu nepravidelných bielych alebo farebných škvŕn ktoré znehodnotia 
estetický vzhľad fasády. 
Samotný náter proti tvorbe nového nárastu mikroorganizmov vykonáme valčekom, štetcom alebo nástrekom 
v závislosti na štruktúre fasády. Dôležité je dbať na rovnomernosť a plošné pokrytie. V prípade nanášania val-
čekom alebo štetcom doporučujeme nanášať odspodu steny smerom hore.  
 

Dôležitá poznámka: Pre predĺženie životnosti náteru doporučujeme fasádu po jej vyschnutí natrieť hydrofobi-
začným prostriedkom, ktorý zabezpečí ochranu naneseného prípravku ANSILVER- T voči vyplavovaniu daž-
ďovou vodou. Tým sa predĺži aj účinnosť ochrany. Ako odskúšaný a vhodný hydrofobizačný prípravok na dopo-
ručujeme LUKOFOB DxL alebo LUKOFOB ELX rozriedený vodou v pomere 1:10,  prípadne Lukofob 39 rozrie-
dený vodou v pomere 1:20. 
 

Bezpečnostné a požiarne informácie: Prípravok nemá žiadne symboly ani označenie nebezpečnosti. Nie sú 
známe žiadne akútne alebo chronické účinky na zdravie. Prípravok je nehorľavý, nevýbušný. 
 

Bezpečnosť pri práci: pri práci s prípravkom ANSILVER- T je potrebné dodržať bežné bezpečnostné predpi-
sy: počas práce nejesť, nepiť, nefajčiť. Znečistenú pokožku umyte mydlom a vodou, oči vypláchnite vodou. 
V prípade jeho požitia vypiť cca 0,5 litra teplej vody a vyvolať zvracanie a prípadne zabezpečiť odborné lekárske 
ošetrenie. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické a informačné centrum: 02/ 5477 4166 
(Slovensko) alebo 224 91 92 93 (Česká republika).  
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie. 
 

Skladovanie: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Skladujte na tmavom, suchom a čistom mieste bez agesív-
nych chemických výparov. Rozliaty materiál alebo jeho prípadné zbytky môžu byť zlikvidované ako netoxický 
odpad.  
Likvidácia obalov: Prázdne obaly je možné recyklovať. 
 

Zloženie: fyzikálne modifikovaný oxid titaničitý, voda 
 

Výrobca: ANSIL, s.r.o.  Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica 
                tel.: 042/ 4440 385, 0907 739 187  
                e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk 
 

Vyrobené na Slovensku. 
Spotrebujte do: 24 mesiacov od dátumu výroby 
Obsah:   5 litrov  
 
 
 
 
 

 

 ANSILVER® je ochranná značka a jej používanie sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. 


