
 

      

Technický list 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listy strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

 

Prípravné materiály na fasády  

  

SÜDWEST Fungan® 30015 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Rozsah použitia: 
Biocídny vysokoúčinný roztok na báze vody, ktorý slúži na 

ošetrenie miest napadnutých riasami, hubami alebo 

infikovaných plesňami v interiéri aj v exteriéri. 

 

Vlastnosti: 
- na báze vody 

- aktívne pôsobí proti riasam, hubám a plesniam 

- dezinfekčný účinok 

 

Farebný odtieň: 0901 bezfarebný 

 

Balenie:  5 l, 10 l 

 

Spotreba:  150 - 300 ml/m² na jeden náter 

   podľa nasiakavosti podkladu 

 

Hustota:  1,0 g/cm3 

 
 

Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí 
zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery 
a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, 
ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne 
technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, 
Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri VOB, 
časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce. 
 
Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, 
zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný 
prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných 
priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) 
ochranné vybavenie. 

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 
oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia 
testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanesenie ďalších 
vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z 
plochy a skontrolovať priľnavosť. 
 

Príprava podkladu: 
Čistiť podľa druhu, stavu a znečistenia podkladu, napr. 

pomocou parného čističa. Vyčistené podklady musia byť 

dobre vyschnuté (najmenej 48 hodín), pretože účinok 

roztoku Fungan® by sa na vlhkých miestach zredukoval, 

resp. úplne stratil. Fungan® nie je vhodný na plochy, ktoré 
sú zaťažené stojatou vodou. 

 

Spracovanie: 
Nanášať štetcom, štetkou alebo striekaním. 
Pri aplikácií striekaním používať šírku trysky a tlak materiálu 

podľa údajov výrobcu zariadenia.  

SÜDWEST Fungan® nanášať na suché plochy vo 

výdatných náteroch a bez riedenia.  

Pri výrazne napadnutých plochách je potrebné naniesť 

SÜDWEST Fungan® 2-krát.  

Prepracovanie ďalšou povrchovou úpravou je možné 

vykonať po 24 hodinách (pri +20 °C / 65 % rel. vlhkosť 

vzduchu), lepšie však po 48 hodinách, keď je podklad úplne 

suchý. Neumývať dodatočne!  

Fungan® sa nesmie zmiešavať s inými výrobkami! 

 
Doba pôsobenia: pretierateľné po 48 hodinách  

 

Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote 

vzduchu a teplote objektu pod +5 °C. 

 

Náterový systém: 
Plochy vyčistiť a následne nechať dostatočne vyschnúť. 

Fungan® sa používa zámerne na rozpoznateľne napadnuté 

a plesňami zamorené plochy a ich okrajové časti. 

 

Exteriér: 
Fungan® sa používa predovšetkým s fasádnymi farbami 

SÜDWEST s dodatočným konzervačným filmom. 

 

Interiér: 
Ak je možne, staré vrstvy odstrániť (tapety, hrubé vlákna, 

omietky a iné) 

Znečistenia odstrániť prostriedkom SÜDWEST Schimmel-

Fresser a plochy dezinfikovať prípravkom Fungan®. Ako 

konečný náter použiť farbu SÜDWEST FungiStop. 
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SÜDWEST Fungan®  
 

Takýmto náterovým systémom sa dosiahne preventívny a 

spomaľujúci účinok. Avšak neprítomnosť rias a napadnutie 

plesňami sa nedá zaručiť! 

 

Pri sanácii miestností napadnutých plesňami je potrebné 

dodržiavať smernice krajského zdravotníckeho úradu pre 

životné prostredie ako aj TRGS (Technické pravidlá o 

nebezpečných látkach), TRBA, nariadenia o biologických 

látkach a zákon o ochrane pred infekciami ako aj iné 

relevantné smernice, predpisy a ustanovenia, ktoré sa na 

tomto mieste neuvádzajú.  

 

Riedenie / čistenie nástrojov: 
Spracovávať bez riedenia. Pracovné nástroje čistiť vodou. 

 

Osobitné upozornenia: 
Nepoužívať na priamom slnku alebo pri hroziacom daždi. 

Prípravok Fungan® obsahuje biocídy. S biocídmi 

zaobchádzať opatrne. Pred použitím si prečítať informáciu 
o produkte na etikete. 

 

Produkt podlieha označovaniu podľa platnej smernice EÚ. 

Je potrebné dodržiavať bezpečnostné upozornenia na 

etikete, resp. v aktuálnom bezpečnostnom liste. Produkt sa 

nesmie dostať v žiadnom prípade do kontaktu s 

potravinami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zvyšky sa 

nesmú v žiadnom prípade dostať do kanalizácie. 

 

Voda, ktorá sa použila na čistenie nástrojov sa smie dostať 

do kanalizácie až po ošetrení v čističke odpadových vôd. 

 

Bezpečnostno-technické informácie: 
Fungan® obsahuje biocídy. Zaobchádzajte s biocídmi 

opatrne. Všímajte si pred aplikáciou pokyny v aktuálnom 

technickom liste. 

 

Registračná značka obsiahnutej látky: N-20788 

 

Hygienické opatrenia: 
Preventívne používať ochranný krém na ruky, aby sa 

pokožka lepšie čistila. Po ukončení práce a počas 

prestávok si dôkladne vyčistiť ruky. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bezpečnostné opatrenia: 
Na mieste vykonávania práce poskytnúť možnosť umyť sa, 

očnú sprchu alebo fľašu na vyplachovanie očí. Používať 
uzavreté ochranné okuliare a gumené rukavice. 

 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Fungan®“ nepodlieha VOC-smernici (out of 

scope). 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť 
dobré vetranie. 
Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 
zvieratá. 
Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. 
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. 
Pri brúsení nevdychovať prach. 
Uchovávať mimo dosahu detí. 
Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké 
množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo 
kanalizácie. 
 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 

Skladovanie: 
Skladovať tesne uzatvorené v chladnom, ale nemrznúcom 

prostredí. Najlepšia kvalita je garantovaná v originálnom 

balení do uplynutia doby záruky. 

 

Zber a likvidácia odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri 

likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy. 

 

Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 

technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 

personál: info@sudwest.sk 
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