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KLINOSAN – SEZÓNA PLÍSNÍ ZAČÍNÁ, NA CO SE NÁS PTÁTE?
Často sami řešíte nebo se u svých zákazníků setkáváte s plísněmi? Pak i vám mohou pomoci odpovědi na časté otázky, např.:
1. Musím odstranit původní omítku zasaženou plísněmi?
Nemusíte, stačí odstranit malbu s přesahem 50cm do „zdravé“ plochy.
2. Bude Klinosan fungovat i v případě zemní vlhkosti či nefunkčních hydroizolací?
Určitě situaci výrazně zlepší, ale stěrka v tl. 5mm pravděpodobně stačit nebude a bude
potřeba použít KLINOSAN omítku v tl. 2,5cm. Ideálně by měl situaci posoudit technik, zda
není potřeba komplexní sanace.
3. Stačí, když nanesu Klinosan jen na místo, kde se plíseň vyskytovala?
Ano stačí – s přesahem cca 50cm do „zdravé“ plochy.
4. Můžu Klinosan tónovat? A pak tou barvou vymalovat i zbytek pokoje?
Ano, lze to, ale doporučujeme vybrat z palety pastelových odstínů speciálních barev
KLINOSAN Color.
5. Jde Klinosan použít i v paneláku a dá se aplikovat na sádrokarton?
V paneláku ano, odstraňuje se pouze malba, není tedy problém. Aplikaci na sádrokarton nedoporučujeme.
6. Je potřeba na Klinosan použít ještě štukovou vrstvu?
Není. KLINOSAN nejlépe využijete, když ho necháte v přímém styku s okolím
(pro zjemnění textury lze zahladit kovovým hladítkem).
7. Jak si mohu zajistit garantovanou záruku 5 let?
Stačí, když dodržíte předepsaný pracovní postup.
8. Jaké jsou nejčastější chyby při nedodržení pracovního postupu?
Použití tam, kde je příčinou problému např. nefunkční hydroizolace. Dále špatně připravený
Podrobnosti na
(málo zvlhčený) podklad i nezahlazení kovovým hladítkem a následně nepříjemné překvapení,
www.klinosan.cz
že je stěrka hrubší než zákazník očekával.

SIKKATON V NOVÉM A NEJEN TO!

FOR ARCH 2017 – DĚKUJEME!

Letošní podzim je ve znamení novinek. První
z nich se týká nových balení systému Sikkaton.
Doposud jste byli zvyklí na 25kg pytle Sikkatonu
B, které jsme se vzhledem k „mokrému
prostředí“, ve kterém se se Sikkatonem
pracuje, rozhodli nahradit novými
kbelíky. Takže už nebudete muset řešit,
kam je postavit, aby se nenamočily,…
Dalšími novinkami jsou UNISAN špric (univerzální špric pod veškeré
lehčené omítky), NANOSAN strojní a izolace teras pomocí zvýšených
podlah KlikSAN.
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