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Provádíme mechanické čištění stoupacího potrubí vzduchotechniky v bytových domech hydraulickým
rotačním kartáčem, který současně odsává prach a nečistoty. Následně odstraníme mastnotu a
dezinfikujeme celé stoupací potrubí VZT včetně směšovacích komor.

Proč je nutné čištění stoupacího potrubí?
Stoupací potrubí odvětrává kuchyně, koupelny a WC v celém domě. Stěny tohoto potrubí jsou velmi
silně zaneseny prachem, mastnotou a ostatními nečistotami. Často toto potrubí v domě nebylo nikdy
čištěno (od doby výstavby domu). V tomto prostření jsou však ideální podmínky pro množení plísní,
zhoubných mikroorganizmů a virů, které tak mohou zpětně pronikat do bytů nájemníků.

Nebezpečí u Vás doma
Co vše se dostává do odvětrávacího potrubí a co vše následně obyvatelé bytů dýchají:


splachování toalety vytváří oblak infekčních agens



karbonizované mastnoty z vaření z kuchyně jsou karcinogenní



vlhkost je skvělá pro množení mikroorganismů a nebezpečných plísní

V roce 2012 vstoupila v platnost ČSN EN 15780. V této normě se doporučuje provádět inspekce
stavu a čištění potrubí pravidelně 1x za dva roky.

Technologický postup čištění odvětrávacího potrubí VZT

-

-

-

Demontáž nainstalovaných ventilačních turbín (nebo zařízení pro odsávání)
mechanické čištění stěn stoupacího potrubí hydraulickým rotačním kartáčem současně s
odsáváním prachu, nečistot a drobných zbytků stavební suti na dně potrubí průmyslovým
vysavačem.
Následná dezinfekce a odstranění mastnoty celého stoupacího potrubí VZT, včetně
směšovacích komor ekologickými antivirovými dezinfekčními prostředky, které jsou schopné
spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory.
Pro čištění není nutná přítomnost majitelů bytů, ani zpřístupňování bytů.
Používáme přípravky, které jsou bez zápachu, neobsahují chlór ani jeho charakteristický
zápach.
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Podle aktuálního stupně znečištění používáme na odstranění mastnoty a dezinfekci potrubí tyto
prostředky:
1. Na silně znečištěné potrubí prachem a mastnotou přípravek Dosanin G, který nejen že potrubí
odmastí, ale jeho účinek je baktericidní a virucidní na široké spektrum virů.
2. Pro dezinfekci vyčištěného potrubí od prachu a mastnoty používáme švýcarský univerzální
antivirový dezinfekční prostředek SANOSIL SUPER 25 Ag, který je schopen spolehlivě ničit bakterie,
viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory. Tento dvoufázový produkt je, na rozdíl od jiných
dezinfekčních prostředků, schopný zničit i biofilmy. To je důležité při ničení mikroorganismů, jež
vytvářejí biofilmy jako svoji přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku ničí biofilm, čímž
umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry. Tento prostředek je určen pouze pro
dezinfekci, ale neodstraní prach a mastnotu ze stěn potrubí. Pro stanovení konečné ceny je nutné
provést technické šetření v místě realizace, kde podle složitosti montážních prací na střeše domu a
stupně znečištění stoupacího potrubí VZT bude konečná cena upřesněna.
Důležitá je délka stoupacího potrubí (nebo počet nadzemních podlaží) a zda bude probíhat jen
demontáž ventilačních turbín, nebo demontáž a zpětná montáž původních el.motorů.
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