
A N T I S T R A K A P O U D ®  

Systém nabízí dva typy sad: 

1) Odpuzení ptáků z fasády: 
  - sada je označená je jako „Antistrakapoud 450 g“ nebo „Antistrakapoud 900 g“. 
Tato sada je určena k odpuzení ptáků z fasády. Obsahuje repelentní pastu a nosiče 
s křemennou vrstvou. 
 

2) Oprava poškozené fasády: 
-  sada je označená jako „Opravná sada malá nebo velká“ 
 

Návod uvedený níže je určený pouze pro „Opravnou sadu malou nebo velkou“ 

 

A N T I S T R A K A P O U D ® - OPRAVNÁ SADA MALÁ / VELKÁ 

Popis: „Antistrakapoud® OPRAVNÁ SADA“ je sada určena k rychlé opravě 

vyklovaných otvorů v zateplené fasádě.  

Sada obsahuje:  
4x (sada malá) nebo 8x (sada velká) víčko Antistrakapoud® ⌀ 8 cm určené k 
rychlému uzavření otvoru, kvalitní montážní pěna ve spreji celoroční 300 ml 
(sada malá) nebo 750 ml (sada velká), lepidlo pro fixaci víček Antistrakapoud®, 
roztírací dřívko,  nůž k vyříznutí a zarovnání otvoru ve fasádě, tužka, podrobný 
návod, rukavice - sada malá: 1x nitrilové, 1x foliové (ze spodní části montážní 
pěny), nebo sada velká: 2x nitrilové, 1x foliové (ze spodní části montážní pěny) 
 

Sada neobsahuje:  
budete potřebovat pouze nepatrné množství vrchní fasádní omítky v barvě, kterou máte nyní na domě,  hladítko 
na uhlazení omítky, špachtli a křížový šroubovák.  
 

Postup: 

 

 

Přiložte víčko ze sady obráceně na vyklovaný otvor na fasádě a přiloženou měkkou 

tužkou obkreslete obrys víčka. 

 

 

 

 

 

Podle čáry velmi opatrně vyřízněte otvor přiloženým nožem.   

Aby se nůž nezasouval, můžete zajistit čepel pohybem zadní části barevného 

výsuvného tlačítka směrem k sobě (na obrázku je čepel zajištěná). 

 

 



 

 

 

Vyzkoušejte, zda se obrácené celé víčko vejde do vyříznutého otvoru. 

 

 

 

Přečtěte si postup na montážní pěně - dobře nádobku protřepejte, pěnu otočte dnem 

vzhůru (viz. obrázek) a vyplňte otvor. Použijte přiložené ochranné rukavice, pěna je velmi 

lepivá. Pěna se bude rozpínat, proto aplikujte do otvoru pěny výrazně méně, než je velikost 

otvoru. Pěna sama nabyde na objemu a otvor vyplní. Pokud by někde zůstala mezera, 

můžete pěnu opakovaně doplnit. Při dlouhém vyklovaném otvoru nebo zalomené 

chodbičce se vyplatí do otvoru napěchovat nalámané kusy polystyrenu a teprve ke konci 

otvoru vyplnit otvor montážní pěnou. 

 

 

 

 

 

Nechte pěnu vytvrdit nejméně 3 hodiny (nebo déle).  

Nožem zároveň s fasádou ořízněte zbytek pěny. 

 

 

 

Nyní pěnu ještě mírně ořízněte tak, aby se bílá část víčka dostala pod úroveň 

fasády přibližně 1-2 mm (obrázek vlevo je těsně před zahloubením). Na víčko bude 

nanesena vrstva omítky a víčko se později omítkou překryje, proto víčko musí být 

celé mírně POD okolní fasádou (tedy „utopené“). Zároveň se ale musí dotýkat 

montážní pěny pod ní, aby se víčko na montážní pěnu přilepilo. Postupujte 

s ořezem VELMI OPATRNĚ, zkoušejte opakovaně našroubovat víčko (viz. obrázek 

níže), až bude celé víčko 1-2mm pod úrovní okolní omítky.  

 

 

Zkuste víčko nasadit obráceně. Víčko musí být cca 1 -2 mm POD úrovní fasády (mírně 

„utopené“). Pokud je zasazeno méně, musíte ořezávat montážní pěnu dále, až bílá 

plocha víčka bude 1-2 mm pod fasádou. Čím je fasáda hrubší (obsahuje větší kamínky), 

tím musí být víčko níže, aby se později nanesená vrstva omítky nedostala nad okolní 

fasádu.  

 

 



 

 

Když víčko dobře pasuje, je mírně pod okolní omítkou a 

zároveň se dotýká montážní pěny, naneste trochu přiloženého 

lepidla na víčko a rozetřete přiloženým dřívkem (viz. obrázek) 

 

 

 

Našroubujte víčko křížovým šroubovákem tak, aby bylo pod úrovní omítky 

1-2 mm. 

 

 

 

 

 

Můžete začít nanášet vrchní omítku špachtlí (nemusíte čekat na zatvrdnutí 

lepidla víčka). Omítku zahlaďte hladítkem. Tato část zabere nejvíce času, 

snažte se, aby překrytí bylo co nejpodobnější k okolní fasádě. 

 

 

 

 

 

Upravte povrch podle okolní fasády. Je možné omítku hladítkem více 

zahladit, nebo naopak špachtlí „seškrábnout“ a docílit hrubšího povrchu. 

Čerstvá omítka může mít nepatrně odlišný odstín, ale po jejím zatuhnutí 

se odstíny časem srovnají. Opravený otvor bude později prakticky 

k nepoznání. 
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