Reference

Komplexní ochrana domu – charakteristika produktů:
Ochrana dřeva

Tenisová hala, Turnov
(Lignofix E-Profi hnědý)

Strahovský klášter, Praha
(Lignofix I-Profi)

Lignofix E-Profi

Koncentrovaný přípravek s regulátorem růstu hmyzu určený k velkoplošné preventivní povrchové ochraně nového nenapadeného dřeva před dřevokazným
hmyzem, dřevokaznými houbami, plísněmi v interiérech i v exteriérech.

Lignofix Stabil

Moderní přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech a exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí
a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek
je odolný proti vymývání.

Lignofix Top

Širokospektrální vysoce koncentrovaný přípravek s dvěma regulátory růstu hmyzu
určený k ošetření dřeva již napadaného dřevokazným hmyzem s následnou preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným a dřevozbarvujícím
houbám a plísním. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních folií. Je vhodný
pro použití při rekonstrukcích pro sanaci dřeva napadeného biotickými škůdci.

Lignofix Super

Širokospektrální vysoce koncentrovaný přípravek určený k ošetření dřeva již napadaného dřevokazným hmyzem s následnou preventivní ochranou proti dřevokazným
houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Je vhodný při rozsáhlých rekonstrukcích
staveb pro sanaci dřeva, kde bylo zjištěno napadení biotickými škůdci.

Lignofix I-Profi

Moderní koncentrovaný přípravek s dvěma regulátory růstu hmyzu určený k profesionálnímu ošetření dřeva napadaného dřevokazným hmyzem s následnou
preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu v interiéru i exteriéru. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních folií.

Fungispray

Fungispray je určen k likvidaci plísní v domácnostech, zejména v koupelnách na vany
a umyvadla, obklady, na spáry mezi obklady, dlažbu a ve zdrav. a potravin. zařízeních.

Fungispray Super

Fungispray Super je bezchlorový přípravek s fungicidním účinkem určený k likvidaci
plísní v interiéru a exteriéru.

Fungisan Super

Fungisan Super je bezchlorová přísada s fungistatickým účinkem do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot, omítek a jiných minerálních stavebních materiálů.

Lignofix Super

Širokospektrální vysoce koncentrovaný přípravek určený k ošetření zdiva a dřeva s následnou preventivní ochranou proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Flamgard

Protipožární zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně dřevěných konstrukcí, ředitelná vodou na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících přísad, retarderů
hoření a polymerů.

Flamgard
Transparent

Protipožární zpěnitelná dvousložková nátěrová hmota k ochraně dřevěných konstrukcí. Viskozní nažloutlá kapalina, ředitelná vodou na bázi amonných fosfátů
s přídavkem zpěňujících přísad, retarderů hoření a polymerů.

Flamizol S

Protipožární zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně ocelových konstrukcí. Bílá až
světle šedá suspenze, ředitelná vodou, která obsahuje zpěňující přísady, retardéry
hoření, polymery a další látky upravující užitné vlastnosti nátěrové hmoty.

Barbakan

Preventivní přípravek k ochraně nových, stávajících i památkově chráněných objektů před trvalým znečištěním graffiti.

Graffiti-STOP 2

Kapalný přípravek na odstranění graffiti, nápisů a znečištění způsobených různými
typy barev.

Graffiti-STOP 3

Gelový přípravek na odstranění graffiti, nápisů a znečištění způsobených různými
typy barev.

•

chemické přípravky chemie pro život

Komplexní
ochrana
domu

Protiplísňové přípravky

Valdštejnský palác, Praha
(Lignofix OH)

Roubená stavba, Praha
(Lignofix Top-OH)

Protipožární ochrana

Antigraffiti program
Hala Chemopetrolu Litvínov
(Flamizol S)
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Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty, Cheb
(Flamgard Transparent)
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tel.: 315 630 241, e-mail: melnik@stachema.cz
Kubistický stánek u Hlavního nádraží, Praha
(Barbakan)

Grand Hotel Pupp, Karlovy Vary
(Flamgard)
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