ANTISTRAKAPOUD®

Popis: Antistrakapoud® je
systém určený k odpuzení
datlovitých ptáků, zejména
strakapoudů z fasád domů
s tepelnou
izolací.
Zabraňuje
ptákům
v dalšímu prohlubování děr
do fasády, ptáky odpuzuje.
Sada obsahuje dvě části. Jedna dokáže strakapoudy
intenzivně odpuzovat, druhá strakapoudy naopak velmi
přitahuje. Pokud obě části zkombinujete dohromady,
docílíte účinné ochrany a zabráníte tím dalšímu
poškozování vaší fasády.
Antistrakapoud® PASTA:

= Strakapoudy ODPUZUJE
Pasta se nanáší do již vyklovaných otvorů ve fasádě. Účelem je, aby zůstal
dočasně jeden nebo dva vyklované otvory otevřené. Po čase, kdy strakapoudi
opustí fasádu, je možné otvor zaplnit montážní pěnou a po jejím následném
zatvrdnutí a seříznutí provést opravu poškozeného místa standardním
způsobem (perlinka, tmel, omítka).
Strakapoudi o otvorech budou vědět, ale natřená pasta v otvoru jim
znemožňuje otvory rozšiřovat, ptáky odpuzuje. Proto otvor opustí a soustředí
se na mnohem dostupnější nosiče s křemennou vrstvou (uvedené níže).
spolehlivě přichytí na venkovní fasádě.
Pasta Antistrakapoud® by měla být vždy použita až jako poslední možnost při odpuzení strakapoudů, když
selžou všechny ostatní dostupné možnosti, tedy:
- nefunguje odchyt strakapouda: na stejné místo se stěhuje strakapoud další
- nefungují makety dravců: strakapoud se namalovaných dravců nebo maket dravců nebojí a pokračuje
v dalším ničení fasády.
- nefunguje akustické plašení: které buď nelze použít (například v husté zástavbě domů) nebo se strakapoudi
rovněž nebojí hluku ani akustické plašičky.
Antistrakapoud® NOSIČ s křemennou vrstvou:

= Strakapoudy PŘITAHUJE

Hnědý střed (nejběžněji
používaný) je určený
pro světlou barvu fasády
jako je bílá fasáda, žlutá,
oranžová…

Bílý střed je určený pro
tmavou barvu fasády
jako je tmavě hnědá
fasáda, černá, tmavě
šedá…

Průhledný nosič s křemennou vrstvou funguje
přesně opačně než pasta. Když strakapoud
uvidí nosič na fasádě, snaží se zobákem rozšířit
jeho hnědý (bílý) střed případně „sezobnout“
křemenného červíka (larvu, housenku) v jeho
středu. Strakapoud má rád i zvuk, který vrstva
vydává, rezonuje. Zvětšení hnědého (u světlé
verze bílého) středu nebo poškození
pochopitelně není díky velmi odolné křemenné
vrstvě možné. Nosič s křemennou vrstvou bude

mít přednost před klováním nového otvoru. Střed nosiče je pro strakapoudy jako magnet. Nosiče je možné
umístit na fasádu i ve více kusech. Nosič stačí klepnout kladívkem přes hadřík do hnědého (bílého) středu
přímo do fasády. Ostré hroty nosiče způsobí minimální poškození, ale přitom spolehlivě přichytí nosič
na venkovní fasádě. V případě měkkého podkladu (např. při zasunutí nosiče přímo do montážní pěny) je ještě
možné použít kapku neutrálního silikonu. Silikon půjde později dobře sundat a nosič lépe zafixuje. Obvykle
ale stačí pouze opatrné naražení přímo do fasády.
Tvrdý povrch fasády: U tvrdého povrchu fasády je vhodné dírku v místě vpichu hrotu nosiče prorazit nejprve
hřebíčkem. Zabrání se tak poškození celého nosiče (rozbití kladívkem).
Nosiče musí být na fasádě dobře vidět a být oproti fasádě kontrastní. Proto se na SVĚTLOU fasádu používá
TMAVÝ nosič (hnědý střed) a na velmi TMAVÉ fasády je výhodnější instalovat SVĚTLOU verzi nosiče (bílý
střed). Pokud si nejste jisti, je možné barvy i kombinovat - zkusit 2 světlé a 2 tmavé nosiče. Ten nosič, který
bude po krátkém čase více „oklovaný“ (to poznáte na plastové části nosiče) je úspěšnější, pak se vyplatí použít
tuto barvu nosiče na fasádě ve více kusech.
TIP: Zajímavostí je barva fasády kapučíno. Podle vašich postřehů se na kapučínové barvě fasády osvědčily
spíše SVĚTLÉ nosiče. Strakapoudi mají pravděpodobně posunuté spektrum vidění a na kapučínovém odstínu
lépe registrují bílé nosiče. Záleží ale velmi na odstínu. V případě, že si nejste jisti, je lepší provést výše uvedený
test kombinací obou barev (nainstalovat vedle sebe tmavé i světlé nosiče). Strakapoud si pak sám vybere tu
„lepší“ barvu, tedy tu, kterou lépe vidí. Do které barvy bude více klovat (plastová část nosiče bude pomačkaná
případně oklovaná), ta lépe ochrání vaší fasádu. Vnitřní křemenný střed pochopitelně zůstane i po
intenzivním klování nepoškozený. Při požadavku na namíchání barev nosičů uveďte tuto informaci do
poznámky objednávky a nosiče vám barevně namícháme.

Před použitím pasty čtěte velmi důkladně bezpečnostní pokyny:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
ANTISTRAKAPOUD® pasta je svým složením nebezpečná látka. Dodržujte prosím bezpečnost práce a
veškeré bezpečnostní pokyny.
Instalace Antistrakapoudu®:
-

-

Nepoužívejte Antistrakapoud® v blízkosti oken, dveří, větracích otvorů. Výpary se nesmí dostat do
vnitřních prostor! Pastu Antistrakapoud® je možné opatrně rozetřít pouze v otvoru, kde vykloval
strakapoud otvor. Jiné použití pasty není možné.
Používejte kvalitní nitrilové rukavice při práci s pastou Antistrakapoud®, pasty se ale nedotýkejte.
Používejte k nanášení štětec (případně špachtli).
Udržujte maximální vzdálenost od pasty, nevdechujte při instalaci výpary z nanášené pasty ani
z nádoby s Antistrakapoudem® !
Pokud se objeví pocit suchého svědění, pálení kůže – omyjte velmi důkladně místa vodou, mýdlem,
použijte hydratační krémy.
Při pálení očí vyplachujte oči čistou vodou

Popis první pomoci:
-

Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se
zabránilo udušení při případném zvracení. Zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat
velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních
víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyhledat lékařskou pomoc.

Aplikace pasty Antistrakapoud®:

Antistrakapoud® nejdříve rozetřete štětcem (nebo užší špachtlí)
v silnější vrstvě do jednoho nebo dvou vyklovaných otvorů ve fasádě přímo na polystyren. Ale natírejte pouze
uvnitř otvoru, NE po fasádě. Pro názornost – naneste pastu ve vrstvě zhruba tak silné, jako když mažete tlustou
vrstvu sádla na krajíc chleba. Případné další vyklované otvory můžete opravit montážní pěnou. Druhý den po
vytvrzení montážní pěny vložte přesně na opravené místo nosič s křemennou vrstvou (zapíchněte do montážní
pěny). Neopravujte ale montážní pěnou všechny vyklované otvory. Nechte jeden nebo dva otvory (zatím)
neopravené, pouze do nich rozetřete Antistrakapoud®. Pokud montážní pěnou vyplníte všechny otvory
najednou, hrozí, že strakapoud začne klovat jiný otvor vedle. Když mu ponecháte jeden nebo dva volné otvory,
strakapoud si vždy vybere některý z nich. Prostředek Antistrakapoud® v otvoru ho ale svým zápachem okamžitě
zaplaší.
Ukázka jedné z mnoha fasád – zde strakapoud vykloval na jednom místě čtyři otvory:

Otvor 1 a 2 na obrázku byl ponechán zatím volný, pouze byl uvnitř natřený Antistrakapoudem®. Otvor 3 a 4 byl
vyplněný montážní pěnou a po vytvrzení a oříznutí přebytečné pěny jsou zde instalovány provizorní nosiče
s křemennou vrstvou. Nosiče s křemennou vrstvou se musí později, až se bude fasáda opravovat, pochopitelně
vyjmout, je ale možné je nainstalovat někde v blízkosti a ponechat je na fasádě preventivně i po opravě fasády.
Strakapoud se pokusí zvětšit otvory nosiče s křemennou vrstvou 3 a 4, kde ale nemá žádnou šanci pokračovat.
Láká ho hnědý (bílý) střed nosiče křemenné vrstvy a bude se snažit klovat přesně do hnědé (bílé) části. Příště se
pokusí jít přímo do ponechaných otvorů 1 a 2. Tady bude úspěšnější a dostane se dovnitř. Okamžitě ale odlétá,
protože ho odradí pasta Antistrakapoud®. Strakapoud se bude snažit o opakování pokusů. Než by ale začal
klovat nový otvor, vždy si raději vybírá ten stávající (buď otvor, nebo nosič s křemennou vrstvou, který ochrání
fasádu). Strakapoud si po čase hledá místo, kde je pro něho vhodnější prostředí. Vaši fasádu tak trvale opustí.
Je vhodné zpočátku po několika dnech zkontrolovat a doplnit pastu, později je možné pastu v otvoru
kontrolovat až po delším čase a případně doplnit. Je velmi pravděpodobné, že se strakapoud bude snažit
zpočátku pokračovat v otvoru, kde už někdy kloval, pasta tedy musí být nanesena v KAŽDÉM volném
vyklovaném otvoru (1-2 otvory). Ostatní otvory je pak třeba zapěnit montážní pěnou a zasunout do pěny nosič
s křemennou vrstvou. Strakapoudi po řadě dnů, kdy se snaží do fasády opakovaně proniknout, svoje pokusy
nakonec vzdávají a stěhují se na jiné budovy, kde není Antistrakapoud® aplikovaný. Vyberou si jednodušší cestu,
protože vaše fasáda je pro ně zbytečně komplikovaná.

Nosič s křemennou vrstvou Antistrakapoud®:
Lze jednoduše zapíchnout na fasádu, nebo můžete použít opatrně kladívko a
klepnout na nosič do hnědého (u světlého nosiče do bílého) středu. Umístěte
ho do místa s předpokládaným výskytem strakapoudů, nebo na již vypěněný
otvor. Při instalaci přímo do omítky je vhodnější použít složený kus hadříku
nebo kartonu, který při kontaktu s kladivem ochrání hnědý (bílý) střed, aby
nedošlo k poškození od kladiva (viz. obrázek). Nosič s křemennou vrstvou se
může použít i na místech, která již jsou opravena definitivní fasádou, ale je zde
pravděpodobnost, že by se strakapoud mohl na toto místo vrátit.
Na obrázku je nosič instalovaný přímo do fasády. Do středu nosiče složte hadřík
(lze použít i kousek kartonu), který zabrání poškození při klepnutí kladívkem
v případě, že máte pevnější fasádu. Hroty prorazí vrchní fasádu s polystyrenem
a nosič bude na fasádě uchycený. Pokud by se nosič „viklal“ (například při
zasunutí pouze do montážní pěny), je možné použít i kapku neutrálního silikonu
a nosič přilepit. U velmi tvrdého povrchu fasády s pěnovým polystyrenem je pak možné vytvořit dírky pro nosič
například šídlem nebo klepnutím a vyndáním hřebíčku. Tento způsob pak sníží riziko poškození při klepnutí
kladívkem.
Konečná oprava otvorů v polystyrenu: Antistrakapoud® je mastná látka, která odpuzuje vodu. Při opravě je
vhodnější vrstvu v otvoru (pokud je to možné) seškrábnout až na samotný polystyrén. Zvýší se tím přilnavost
montážní pěny k vnitřnímu polystyrenu.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte Antistrakapoud® v těsné blízkosti oken která otevíráte! Je nežádoucí, aby
zápach šel otevřenými okny do bytu! Jestliže máte ale vyklovaný otvor v těsné blízkosti okna, pak doporučujeme
otvor ihned vypěnit montážní pěnou a po její vytvrzení (druhý den) a seříznutí co nejdříve vložit nosič
s křemennou vrstvou. Strakapoud se na toto místo už nedostane (nemůže vyklovat montážní pěnu). Při pozdější
celkové opravě ostatních otvorů ve fasádě jednoduše vyjmete nosič a zapěněné místo opravíte definitivní
omítkou.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Jak je to se strakapoudy z hlediska zákona a ekologie?
Prostředek Antistrakapoud® je doporučen pouze v případě, že strakapoud netvoří hnízdo, ale cíleně a záměrně
fyzicky likviduje a ničí fasádu nebo majetek. Prostředek Antistrakapoud® by měl být použit až jako poslední
možnost a používá se v případě, že selhává odchyt strakapouda (na stejné místo se stěhuje strakapoud další) a
nefungují makety dravců (strakapoud se přestává namalovaných dravců nebo maket dravců bát). Strakapoud
v tomto případě pouze vytváří řadu děr a polystyren vyhazuje z otvoru ven, nejde mu v žádném případě o
hnízdění, ale o fyzické ničení majetku, kterému je třeba zabránit. Pak je využití prostředku Antistrakapoud®
doporučené.
Doba hnízdění: Podle zákonů platných v Evropské unii a České republice strakapoud patří mezi chráněné druhy.
Ochrana strakapouda je uváděna v době hnízdění: březen-červen.

Proč použít prostředek Antistrakapoud® ? Jsou i jiné způsoby plašení strakapoudů?
Je možné provést odchyt strakapouda, který klove fasádu, specializovanou firmou. Podle našich zkušeností má
ale tato metoda podstatnou trhlinu – v řadě případů je tento postup zcela neúčinný, protože se na fasádě
obvykle vzápětí uchytí další nový strakapoud a odchyt může začít znovu. Kromě toho je takový odchyt záležitostí
velmi nákladnou. Ze stejného důvodu nic nevyřeší ani odstřel, který je navíc u strakapouda zakázaný
(strakapoud patří mezi chráněné druhy) a v hustě obydlených částech i problematický. Zaznamenali jsme
případ, že po odchytu jednoho strakapouda se na stejné místo do týdne nastěhovali další dva. Věšení maket
dravců, malůvek dravců, proužků alobalu či magnetofonových pásek pomůže přibližně na týden, než si
strakapoud na tuto „plašičku“ zvykne a poté ho neodradí nic z výše uvedeného. Bude klovat polystyren z fasády
v klidu dál. Pasta Antistrakapoud® neodpudí pouze jednoho strakapouda, ale má za úkol odradit všechny ptáky,
kteří se snaží proniknout do fasády. Strakapoudi se nejprve snaží dostat vždy do děr, které už začali klovat. I po
vyplašení se budou zpočátku opakovaně vracet. Antistrakapoud® jim v tom ale zabraňuje díky agresivnímu
zápachu a zároveň bude fungovat jako preventivní opatření - zamezí dalšímu klování děr. Nosiče s křemennou
vrstvou Antistrakapoud® sice přilákají kolem letícího strakapouda přesně na nosič, ale pro ptáka funguje pouze
jako „šidítko“. Přitahuje jej, ale nosič zabraňuje poškození ostatních částí fasády. Po opakovaných pokusech se
stěhuje z fasády pryč. Hnědý (případně bílý) střed v nosiči pasty strakapouda velmi přitahuje. Pokud si má
strakapoud vybrat jedno místo na vaší fasádě – vybere si právě tento bod, bude se ho snažit zvětšit. To mu ale
nosič s křemennou vrstvou na fasádě neumožní. Hnědá (bílá) hmota má mimořádnou pevnost, kterou
strakapoud nedokáže vyklovat. Je možné, že se budou ozývat pouze silné rány při zobání. Strakapoudi mají
obdivuhodnou vytrvalost.

Uhyne strakapoud při kontaktu s prostředkem Antistrakapoud®?
Ne. Prostředek je vyvinutý tak, aby působil postupným uvolňováním aktivních látek odpudivě na čich a oči
strakapoudů a to i přes to, že strakapoudi a obecně většina ptáků nemá čich příliš dobře vyvinutý. S tím ale s tím
pasta Antistrakapoud® počítá.
Nejlepší by asi byl příklad pro srovnání, když člověk krájí cibuli: Pokud například krájíte ve velmi malé místnosti
cibuli – je úplně jedno jestli cibule voní po vanilce, nebo po šeříku. V malém prostoru jsou výpary cibule tak
silné, že dříve nebo později z místnosti stejně musíte pryč, protože se tam nedá vydržet, ale to nesouvisí přímo
s čichem. Opustit takovou místnost by bylo nutné, i kdybyste měli ucpaný nos nebo rýmu. Cibule vám bude
nepříjemná i na oči, pokožku atd. Cibule Vás pochopitelně nijak nepoškodila, stačí jen opustit daný prostor.
Pouze je to nepříjemné a zvířata i lidi se asi shodnou – proč mám být na místě kde je mi to nepříjemné, když
mohu jít jinam na lepší místo?
Strakapoud po přiblížení a kontaktu s prostředkem Antistrakapoud® ihned odlétá pryč, protože výpary z pasty
jsou pro strakapouda nesnesitelné - opeřenci musí doslova odletět „na čerstvý vzduch“. Ptáci nemají sebemenší
důvod se v dosahu výparů uvnitř v otvoru zdržovat. Prostředek Antistrakapoud® byl opakovaně testovaný a
strakapoudům se prokazatelně nic nestalo, pouze se obvykle zabydleli o několik domů dále na místech, kde
Antistrakapoud® nebyl použitý. Tím zůstala fasáda, kde byl Antistrakapoud® aplikován, ochráněna proti dalším
„náletům“. Antistrakapoud® pasta tedy působí pro přirovnání pouze jako „repelent na komáry“, jen s tím
rozdílem, že je výrazně silnější a jeho účinnost proti ptákům velmi vysoká. Není kontaktní a ptáci pastu nezobají.
Nosiče s křemennou vrstvou pak fungují opačně - přilákají strakapouda na dané místo. Tím se ochrání okolní
část fasády, pokud si strakapoud dříve vyklovaného otvoru nevšimne a nevletí dovnitř.

Za jak dlouho musím Antistrakapoud® na fasádě doplňovat?
Je nutné počítat s tím, že po první aplikaci strakapoud přiletí (téměř určitě) znovu. Proto se vyplatí
Antistrakapoud® zkontrolovat případně doplnit například po dvou, třech dnech. Postupně je možné tento
interval prodlužovat. Záleží i na teplotě. V horkém létě se budou aktivní látky odpařovat výrazně rychleji než
v chladnějším počasí. Když bude do otvoru svítit slunce a fasáda je ještě směrována na jih, je lepší prostředek
z důvodu vysokých teplot po několika dnech zkontrolovat a doplnit. Jinak může běžně vydržet jeden nebo dva
týdny, později až návštěvy strakapouda nebudou tak časté je možné kontrolu pasty oddálit i na řadu týdnů. Je
třeba si ale uvědomit že aktivní látky se postupně odpařují a proto by po delší době zůstala například po
Antistrakapoudu® jen mazlavá vazelína a účinné látky by postupně vyprchaly. Proto je třeba látku doplňovat.
Platí jednoduché pravidlo – čím je látka čerstvější, tím je také účinnější.

Mohu ihned definitivně opravit vyklované otvory po strakapoudovi a případně použít pouze Antistrakapoud®
nosiče s křemennou vrstvou jako prevenci?
Když opravíte polystyrenem a montážní pěnou ihned úplně VŠECHNY otvory a použijete pouze jen nosič
s křemennou vrstvou, zvyšuje se v prvních několika dnech (nebo týdnech) riziko, že se strakapoud vrátí - je
zvyklý k vám létat a začne tedy vyvářet otvor na jiném místě fasády. Otvor mu na vaší fasádě zkrátka chybí,
protože je na toto místo zvyklý. Vaším cílem je mu (v prvním kroku) toto místo ne uzavřít, ale pouze „znechutit
a zkomplikovat“ aby odlétl raději na jiné, dostupnější. Doporučujeme tedy zpočátku nechat jeden nebo dva
otvory, do kterých strakapoud může vletět, ale do nich aplikovat pastu Antistrakapoud®. Současně s tím
aplikujte nosiče s křemennou vrstvou - připevněte je k fasádě. Tím se riziko další návštěvy strakapouda výrazně
snižuje. Teprve až bude jistota, že strakapoud váš dům opustil, opravte i zbývající otvory. Pokud je to ale možné,
nechte ještě nějakou dobu instalované nosiče s křemennou vrstvou, snižujete tím riziko další nevítané návštěvy.
Nosiče s křemennou vrstvou raději odstraňte, až přestanete strakapoudy vídat, nebo až si udělají hnízdo na
jiných místech a vaše fasáda pro strakapoudy přestane být zajímavá.
Když opravím otvor ve fasádě jen montážní pěnou a nepoužiji na tomto místě nosič s křemennou vrstvou,
bude tento otvor strakapoud klovat?
Naprosto spolehlivě. V diskuzích se často píše, že strakapoud klove, protože ho baví dutý zvuk vnější fasády a
předpokládá, že stejně jako na stromě najde pod povrchem (kůrou) potravu. Naše rozsáhlá pozorování jsou ale
zcela odlišná. Na řadě fasád byl otvor na fasádě ihned provizorně opraven pouze montážní pěnou. Strakapoudy
doslova přitahovala montážní pěna, kterou byly otvory opraveny. Pěnu pak vyklovali naprosto dokonale,
přestože je pěna měkká, poddajná, vůbec nepřipomíná polystyren ani nerezonuje jako vnější vrstva fasády.
Strakapoudům je to zkrátka jedno. Podle všeho se orientují spíše odlišnou barvou a znázorněním otvoru.
Vypěněný otvor montážní pěnou bohužel otvor připomíná a strakapoud se bude snažit otvor dokončit. Námi
dodávaný nosič s křemennou vrstvou mu tento vchod zablokuje. Strakapoud jej ale může spokojeně klovat, aniž
by poničil fasádu. Až bude později fasáda definitivně opravena, otvor zcela zmizí a nebude pak strakapoudy už
dále lákat.
Ve fasádě mám otvor, ale zůstala tam jen vrstva perlinky s omítkou – polystyren v díře není téměř vidět, jak
mám natřít vnitřek otvoru Antistrakapoudem®?
Vyplňte otvor kousky polystyrenu (volně jej naházejte do otvoru) a ke konci vložte do otvoru zmačkaný hadr.
Nechte tam ale dutinu (aby se strakapoud dostal dovnitř). Nakonec natřete hadr uvnitř otvoru silnou vrstvou
Antistrakapoudu®.

Na fasádě je zatím jen několik nepatrných otvorů od strakapouda, žádný větší otvor strakapoud nestihl
vyklovat, protože ho vždy odplaším. Je nutné použít pastu Antistrakapoud ®?
V tomto případě by stačilo použít pouze samotné nosiče s křemennou vrstvou. Pastu by nebylo možné na nic
nanést. Pokud si strakapoud ještě nevytvořil otvor, použijte samotné nosiče s křemennou vrstvou, které přilákají
strakapouda na nosič. Pasta se využívá jen v případě, že už strakapoud vykloval otvor a zvykl si navštěvovat vaši
fasádu. Pak by se pasta nanesla přímo do otvoru v polystyrenu.

… a obráceně – mohu zakoupit jen pastu Antistrakapoud ® když mám jeden nebo více vyklovaných otvorů a
neinstalovat na fasádu nosiče s křemennou vrstvou?
Tento postup nedoporučujeme. Pasta Antistrakapoud® v otvoru naučí strakapoudy, že hotové otvory jsou pro
strakapoudy naprosto nezajímavé, ale na to si strakapoud musí nejprve zvyknout. Pasta mu další klování
neumožňuje. Nosič s křemennou vrstvou zase odvádí pozornost strakapoudů od fasády a dává jim prostor klovat
na zcela bezpečném místě. Nosiče s křemennou vrstvou (alespoň jeden nebo dva kusy) je vhodné nechat na
fasádě i po definitivní opravě všech otvorů. Při použití pouze samotné pasty by sice strakapoudy vyklovaný otvor
odradil, ale nic by mu nebránilo vyklovat otvor nový. Nosiče tedy budou působit jako prevence pro případ, že
přiletí nový strakapoud a bude hledat nové místo na vaší fasádě. Nosič s křemennou vrstvou je pro něho natolik
zajímavý, že si okolní fasády nebude všímat a půjde přímo po nosiči. Případné klování do nosiče bude mít vždy
přednost před klováním do fasády a působí tedy jako „pojistka“, aby nedošlo k poničení okolní fasády i
v budoucnu.
V nabídce máte dva druhy nosičů Antistrakapoud ® - světlé a tmavé, jaké mám použít?
Když máte SVĚTLOU fasádu jako žlutou, oranžovou bílou pak objednejte tmavé (hnědé) nosiče, které se
používají nejčastěji. Uvádět při objednávce tuto informaci ani nemusíte, protože 99 procent fasád je světlých a
tmavé nosiče jsou v sadách nebo i při objednávce standardně dodávány jako tmavé (tedy pro světlé fasády).
Když máte TMAVOU fasádu jako černou, hnědou, šedou pak objednejte světlé (bílé) nosiče. Uveďte tuto
informaci do poznámky při objednávce.
Pokud si nejste jisti, můžeme vám namíchat obě barvy dohromady (u sady 450g tedy 2 světlé a 2 tmavé nosiče,
u sady 900g pak 4 světlé a 4 tmavé nosiče). Na vaší barvě fasády pak vyzkoušíte, která barva je úspěšnější. Ten
nosič, který bude více oklovaný, otlučený … ten bude lepší, strakapoud této barvě dává přednost a bude jako
„šidítko“ lépe chránit vaši fasádu. Pak by se vyplatilo použít na fasádě více nosičů této barvy.
Na domě se nám dali strakapoudi do dřevěného obložení. Neklovou tedy polystyren, ale přímo otvor ve
dřevě. Mohu použít Antistrakapoud ® ?
Můžete – použití je téměř shodné. Když strakapoud vyklove otvor například v palubkách, vznikne pod obložením
dutina. Aby bylo kam pastu Antistrakapoud® namazat, vložte do dutiny například zmačkaný hadr a ten namažte
pastou. Jediný rozdíl bude v uchycení nosičů s křemennou vrstvou někde v okolí otvoru. Dřevo bude pevnější
než polystyren, zatlučení kladívkem by pravděpodobně nosič poškodilo. Stačí ale v místě, kde se mají hroty
nosiče zapíchnout vyvrtat do dřeva malé otvory podle hrotů na nosiči, tedy přímo do obložení (stačí použít i
ruční nebozez). Poté stačí vložit nosič. Nosič je možné pro jistotu navíc přilepit neutrálním silikonem, silikon
půjde později (až se strakapoud odstěhuje) z obložení dobře odstranit.
Je vhodné krmit v zimě ptáky (sypání do krmítek) v blízkosti domu?
Není. Každý člověk by si měl vypěstovat pozitivní vztah k přírodě a právě krmení ptáků v zimě, odmalička patří
k základům, které nás učí už od školky. Bohužel se ptáci přestávají bát, stahují se do měst a dokáží napáchat na
zateplené fasádě značnou „paseku“. Udělejte s dětmi budku nebo krmítko, odneste ji do lesa několik set metrů
od nejbližších domů, pak bude vše v pořádku. Může se stát, že přikrmováním ptáků v těsné blízkosti domu dojde
dříve nebo později i na vyklované otvory ve fasádě. Pokud je to jen trochu možné – přikrmujte ptáky dále od
domu a zapomeňte na rozšířený zvyk mít krmítko před oknem. Snížíte tím výrazně riziko vyklovaných otvorů v
budoucnosti.

Ptáci se z fasády odstěhovali, vyklované otvory zůstaly – co dál?
Pro rychlou a trvalou opravu fasády Vašeho domu použijte OPRAVNOU SADU Antistrakapoud®, kterou je možné
zakoupit na www.antistrakapoud.cz . Obsahuje vše potřebné pro velmi rychlou opravu, nemusíte tedy
samostatně nic shánět. Jediné co budete potřebovat je nepatrné množství vrchní barevné fasády Vašeho domu
a drobné nářadí špachtle, křížový šroubovák. Vzhledem k obrovskému množství struktury, hrubosti i barev (co
dům to originál) je to jediná významná položka, kterou budete pro opravu potřebovat. Oprava trvá krátce a
nevzhledných vyklovaných otvorů se definitivně zbavíte.
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