
PCI Multitop® FC 
Řasy jsou cool, ale ne na vaší fasádě! 
Nenechte si zničit fasádu domu biotickým napadením

 Odolný proti řasám, plísním a houbám

 Dlouhodobě účinný

 Šetrný k životní prostředí – bez rozpouštědel
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PCI Multitop® FC 

PCI Multitop® FC je sanační prostředek na čištění ploch napadených mikroorganismy, jehož aktivní látky účinně chrání fasádu 
před růstem a šířením mikroorganismů. V materiálu je využita nejmodernější technologie zapouzdření aktivních látek v mik-
rokapslích, čímž je zabráněno masivnímu vymývání účinných složek, a naopak dochází k velmi pozvolnému uvolňování bio-
cidních látek. Vyspělá technologie zapouzdření biocidů v mikrokapslích tedy vede k výraznému prodloužení odolnosti fasády 
vůči biotickému napadení a zároveň významně přispívá ke snížení znečištění životního prostředí.

Vlastnosti produktu:
 Vysoce účinný proti řasám, plísním a houbám
 Dlouhodobě účinný
 Bez obsahu bělicích přísad 
 Účinný jako prevence
 Připravený k okamžitému použití
 Bezbarvý
 Bez zápachu
 Neobsahuje rozpouštědla
 Přetíratelný

Eliminace rizikových částí fasád
– doporučení: 
Abychom maximálně předešli rychlému usídlení mikroorgani-
smů na fasádě, doporučujeme provádět rizikové části fasády 
pokud možno v jedné barvě tak, aby celá plocha byla pro-
vedena v jednom kroku bez přerušení (tj. v jedné barvě). Při 
kombinaci více barev/odstínů dochází ke vzniku nepatrných 
spár v jejich napojeních a tyto spáry, ať se jedná o pastovitou 
fasádní omítku nebo nátěr, jsou v praxi primárními místy, kde 
dochází k usídlení nežádoucích mikroorganismů. Biotické na-
padení se pak velice rychle a nekontrolovaně rozšíří po zbylé 
ploše fasády.

Preventivní ochrana nové fasády
Na potenciálně rizikovou část fasády (zpravidla se severní ori-
entací) se nanese biocidní prostředek PCI Multitop® FC jako 
preventivní přípravek, který zajistí dlouhodobou a  účinnou 
ochranu před biotickým napadením. Prostředek se pouze ne-
chá zaschnout – neomývá se!

Sanace a dodatečná ochrana 
již napadené fasády
Na napadenou plochu se celoplošně nanese sanační biocidní 
prostředek PCI Multitop® FC. Po krátkém působení (min. 2 h) 
se omyje plocha tlakovou vodou o tlaku do max. 50 barů. U sil-
ně napadených povrchů je možno celý postup opakovat s tím, 
že natřený povrch se může zároveň očistit měkkým kartáčem. 

Po očištění a dokonalém vyschnutí podkladu se provede 
ještě jeden ochranný nátěr sanačním biocidním prostřed-
kem PCI Multitop® FC. Natřený povrch fasády je nutné min. 
24 hod. chránit před deštěm. Takto ošetřený povrch je již do-
statečně ochráněn proti opětovnému biotickému napadení.

Pokud došlo na sanovaných površích k nevratným barev-
ným změnám z důvodu silného poškození a tyto již nelze 
běžným způsobem sanovat, je možné povrch přetřít siliko-
novým fasádním nátěrem, např. fasádní barvou PCI Multi-
top® FS v požadovaném odstínu. Následné přetření siliko-
novým fasádním nátěrem zároveň prodlužuje dobu účinnosti 
fungicidního prostředku.

Napojení omítek je častým zdrojem šíření mikroorganismů po celé fasádě.

Dokonale chráněná fasáda.
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