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Baumit FungoFluid 
 

                                       Baumit SanierLösung 
 

 

Výrobek 

 

K přímému použití připravený vodný roztok k ošetření povrchů fasád a stěn 

napadených houbami a/nebo řasami. 

Složení Voda, algicidní (hubící řasy) a fungicidní (hubící houby) látky. (Účinné látky: 

kvartérní amoniové sloučeniny, izothiazol derivát.) 

Vlastnosti 

 

Vodný, lehce pěnivý, čirý roztok s vyváženým spektrem ochranných látek 

ničících mikroorganismy, jako jsou např. houby a řasy. Kromě hubícího účinku, 

brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem. 

Použití K ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami a/nebo houbami. Pro 

akutní napadení i preventivní ochranu v exteriéru. 

Technické 

údaje 

Hustota: 

Spotřeba: 

cca 1 kg/dm3 

50 - 100 g/m2 na nepatrně savém podkladu a dvouvrstvém 

nátěru 

 

Bezpečnostní  

značení 

Bezpečnostní list na vyžádání. 

 

Skladování V suchu, chladnu avšak bez mrazu (nad +5 °C), v uzavřeném originálním ba-

lení 12 měsíců. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří. 

Způsob dodávky 

 

10 kg plastový kanystr 

 

Zpracování  1. Plochu fasády očistit vodou pomocí tlakové myčky (vodní paprsek trysky 

směřovaný z dostatečné vzdálenosti a pod úhlem, tlak max. 200 bar). 

Silné znečištění odstranit za mokra pomocí vhodného kartáče. Povrch 

nechat dostatečně vyschnout. 

2. Baumit FungoFluid nanášet neředěný malířskou štětkou až do úplného 

nasycení podkladu. Doporučuje se aplikovat mimo dobu přímého 

slunečního osvitu a za vlhčího počasí, avšak nikoli za deště. Zajistit 

vyschnutí min. 12 hodin, ochránit před deštěm a přímým sluncem.  

3. Následuje druhá vrstva nátěru Baumit Fungofluid, opět nanášená štětkou 

do úplného nasycení podkladu. Zajistit vyschnutí min. 12 hodin, ochránit 

před deštěm a přímým sluncem. Případné organické zbytky, mechy a 

lišejníky, lze následně odstranit tlakovou vodou anebo mechanicky 
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kartáčem. 

4. Po důkladném vyschnutí plochu opatřit ochranným fasádním nátěrem 

Baumit NanoporColor, Baumit StarColor nebo Baumit SilikonColor 

s obsahem zvýšené protiplísňové přísady (s dodatečnou algicidní a 

fungicidní výbavou).  

Upozornění  

a  

všeobecné pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání 

klesnout pod +5°C. 

 

Kombinace s jinými sanačními prostředky může snížit výsledný účinek 

přípravku Baumit FugoFluid. 

Při práci se sanačním nátěrem Baumit FungoFluid používat vhodné osobní 

ochranné prostředky. 

Prostředek je především určen k zajištění preventivní ochrany a zpomalujícího 

účinku růstu řas a plísní. 

Trvalou ochranu proti napadení mikrobiotických organismů nelze zaručit. I 

přes důkladné a pečlivé ošetření nelze opakované napadení fasády 

mikroorganismy zcela vyloučit. Stav životního prostředí (rizika napadení), 

klimatické podmínky (teplota, vlhkost) a fyzikální vlastnosti (tepelná vodivost) 

zajištují optimální životní podmínky pro bujení těchto mikroorganismů. 

Prostředky obsažené v nátěrových hmotách mohou tyto procesy v čase pouze 

oddálit, nikoliv však zcela zastavit.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
 


