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Antigraffiti program

Antigraffiti nátěry

Představují prvním krok k ochraně Vašeho majetku proti sprejerům a jejich aplikace je doporučena vždy, pokud máte fasádu domu:

� novou, 

� čerstvě zrekonstruovanou, 

� nově vyčištěnou, 

� po odstranění starého graffiti. 

Zdroj: Axiom Real, spol. s r.o.

Antigraffiti nátěry poskytují přírodním i umělým povrchům preventivní ochranu před dalším poškozením. Obvykle se aplikují do výšky 3

metrů a na povrchu vytvářejí ochrannou vrstvu zabraňující graffiti proniknout do podkladu. Vyznačují se hydrofobním efektem, mají

minimální nasákavost a nešpiní se. Pokud se na povrchu usadí drobné nečistoty lze je z takto ošetřené části snadno smýt vodou. Kvalitu

oceníte zejména ve chvíli, kdy si všimnete, že Vaše fasáda po aplikaci antigraffiti nátěru nejen nezměnila barvu, ale že zůstalo

zachováno i proudění vodních par a fasáda tak může stále dýchat.

Pokud není fasáda domu nijak preventivně chráněna, není odstranění graffiti z fasády domů nic jednoduchého. Za běžné situace je totiž

takřka nemožné graffiti odstranit bez porušení podkladu. V případě využití profesionálních prostředků a zákroku zkušených techniků se

může podařit poškození minimalizovat, nebo dokonce eliminovat - proces odstranění je však v takové situaci náročný a zdlouhavý.

Řešením jsou tak zejména speciální ochranné antigraffiti nátěry, které umožňují mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez

nutnosti obnovování nátěru.



Antigraffiti program

Ochranné antigraffiti nátěry

• Odstranění graffiti v případě přítomnosti antigraffiti nátěru je již poměrně snadné. Stačí nanést speciální odstraňovač, nechat

ho působit a následně smýt tlakem vody. Obyčejné nečistoty stačí ve většině případů pouze omýt vodou.

• U nových, zrekonstruovaných či právě vyčištěných povrchů se doporučuje aplikovat preventivní ochranu před dalším

poškozením. Speciální ochranné antigraffiti nátěry se nanáší do výšky cca 3 metrů. Na povrchu vytvoří ochrannou vrstvu,

která graffiti nepropustí do podkladu, takže jej můžeme snadno odstranit.

• Ochranné proti sprejerské nátěry mají navíc hydrofobní efekt, minimální nasákavost a nešpiní se. Drobné nečistoty tak lze

jednoduše smýt vodou, graffiti, spreje, fixy pak dle zvoleného nátěru vhodným odstraňovačem.

• Dnes používané nátěry nemění vzhled fasád a nebrání proudění vodních par - fasáda tak stále může dýchat.

Zdroj: Axiom Real, spol. s r.o.
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Zdroj: Axiom Real, spol. s r.o.



Antigraffiti program - dotazník



Bezpečné bydlení - leták

BEZPEČNÉ BYDLENÍ - z pohledu technického vybavení

Instalací bezpečnostních opatření můžete zvýšit bezpecnost vašeho domu i jeho okolí. Prozíravou renovací domu 
snížíte nejen výdaje za energie, ale můžete předejít také škodám na majetku. Promyšlenou jednorázovou investicí 
při renovaci přispějete ke snížení nákladu na opravu a údržbu domu.

Leták níže v zjednodušené podobě poukazuje na několik základních bodu, jejichž realizace by mohla být přínosem k
bezpečnému bydlení. Jednotlivé body a texty pak najdete detailněji a v širších souvislostech na portálu TZB-info v části
Bezpečnost, nebo na ESTAV.cz v tématu Jak zabezpečit bytový dum.



Bezpečné bydlení – zabezpečení 

Jak zabezpe čit bytový d ům 

Klíčovým opatřením pro bezpečnost v bytovém domě je zamezení vstupu a volného pohybu neoprávněných osob. 
To lze zajistit buď důsledným zamykáním, což má mnohé nevýhody, nebo lze dům vybavit systémem samočinných 
elektronických zámků s povinnou autorizací osob unikátními čipy.

https://www.estav.cz/cz/jak-zabezpecit-bytovy-dum



Seminář: Jak bydlet (ne)bezpečně

Seminář „Jak bydlet (ne)bezpečně“ se koná 13. 2. 2018 na Mariánském náměstí 2 v Praze 1. Pořadatelem je Hasičský
záchranný sbor hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy – Oddělení krizového managementu odboru Kancelář ředitele.

� Je úniková cesta skutečně únikovou cestou nebo skladištěm?
� Je využití půdy, sklepů a garáží v souladu s bezpečnostními pravidly?
� Je zateplení domů z požárního hlediska bezpečné?

Neznalost povinností v oblasti požární ochrany, nedbalostní chování
obyvatel bytových domů a v mnoha případech i značná lhostejnost
k prostředí, kde žijeme, může vést k požárům bytových domů
s tragickými následky! Cesta k bezpečnému bydlení je jednoduchá!

Zodpovědnost, důsledná prevence, znalost a respektování
bezpečnostních pravidel.

Seminář je určen pro správcovské firmy bytových domů, pro
společenství vlastníků bytových jednotek a pro odborně způsobilé
osoby v oboru požární ochrany.

Způsob přihlášení a organizační pokyny: jitka.maudrova@hzspraha.cz

Do emailu uveďte vaše jméno, název a adresu společnosti, kterou
zastupujete.

Přihlášky je možné zaslat do 9. února 2018 do 12:00 hod. nebo
naplnění kapacity sálu.
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