
Služba čistenie a dezinfekcia
vetracieho potrubia 
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Vetracie potrubia vo vašom bytovom dome sú rozhodujúcou súčasťou systému HVAC- 
(skratka pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu). Vzduch nevidíme no práve vzduchom 
sa šíria  nebezpečné vírusy, baktérie, plesne, ale aj alergény, ktoré spôsobujú 
nepríjemné a závažné zdravotné problémy.  

Vetracie potrubie v bytovom dome:
Vetracie potrubia v panelových domoch sú však bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. 
Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť, až do kritických rozmerov. 
Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, dokonca aj na zdravie 
obyvateľov.

Problematika vetracích potrubí

1. Zlý technický stav vetracích potrubí
Čo však dokáže narobiť omnoho väčší problém v samotnej šachte, sú neodborné 
rekonštrukčné práce a zásahy do šachty a jej statiky. Je to druhý najčastejší zásah, 
ktorý nachádzame práve vďaka diagnostike vetracieho potrubia. 
Majitelia si svojpomocne a najmä neodborne vykonajú úpravu svojich bytových jadier, 
čím sa znemožní funkčnosť samotného odsávania nečistôt zo všetkých bytov a to 
hlavne tých, ktoré sa nachádzajú na nižších poschodiach. 
Jedným z najčastejších a nie veru pozitívnych sú rôzne káble, ktoré si majitelia 
naťahajú cez šachtu, čím hrozí vysoké riziko vzniku požiaru a jeho šírenie. 
Neodborná montáž, nepoužitie protipožiarnych krytiek, prerábka vetracieho 
potrubia na odkladací priestor môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti. 

2. Nefunkčný odťah vetracích potrubí
Pri nefunkčnom odvetraní, sú ľudia nútení, vetrať častejšie aj v zime, pričom môže dôjsť 
k úniku tepla. Vetranie v bytových domoch je dôležitou súčasťou  slúži na odvod 
nadmernej vlhkosti, CO2 a iných škodlivín z bytu. Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď 
dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa 
hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu. Výsledkom je nielen nezdravé vnútorné 
prostredie, ale často aj poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti či plesní.

3. Hygiena a zdravotné riziká vetracích potrubí
Nepríjemný zápach častý vo vnútornom prostredí budov - mikroskopické

vláknité huby môžu byť v prostredí vlhkých bytov pôvodcami nepríjemného zápachu. 
V ďalšom prípade sa často krát potrubím množí hmyz (mravce, ploštice),

uhynuté zvieratá
Vo vetracích hlaviciach si zvyknú holuby stavať hniezdo, v hniezde sa

nachádza veľké množstvo exkrementov, ktoré šíria rôzne baktérie
V priestoroch kúpeľní, toaliet a kuchyne sa darí väčšine plesniam a jednej

najviac jedovatej považovanej za najväčšiu hrozbu pre ľudstvo – zeleno čierna pleseň 
Stachybotrys. Toxické látky z plesní sa môžu stať aerosólom a uvoľňovať sa do bytov.

Nánosy nečistôt a usadeniny sú veľmi horľavé!
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1. Diagnostika: pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia a
vyhotoví sa záznam. V budovách, v ktorých je vysoká požiadavka na kvalitu vzduchu sa 
odoberie vzorka z potrubia a v skúšobnom laboratóriu sa zistí jej zloženie.

2. Čistenie: na základe revízie nasleduje druhá fáza – čistenie vetracieho potrubia
modernou technológiu. Ide o suché čistenie rotačnými kefami. Na odsatie nečistôt sa 
použije výkonný ventilátor. Práca je ukončená, až keď sa pomocou inšpekčnej kamery 
zistí, či bolo potrubie správne vyčistené. Tak ako pred čistením sa vyhotoví záznam aj 
po čistení a odovzdá sa zákazníkovi ako dôkaz.

3. Dezinfekcia: po vyčistení potrubia sa hmlovou tryskou nanesie na povrch potrubia
po celej dĺžke vrstva dezinfekcie, ktorá zabraňuje na určitý čas šíreniu a množeniu 
baktérií a plesní. Jedná sa o dezinfekciu 
Sanosil – netoxická, ekologicky aj biologicky odbúrateľná, bez zápachu a škodlivého 
účinku.

Čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí, postup:

Inšpekčná kamera 

Potrubie pred a po čistení 

Odpad 

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE
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TECHNICKÁ ČASŤ

Ide o suché čistenie rotačnými kefami a zároveň sa nečistoty odsávajú výkonným 
ventilátorom do zberného vaku. 
Rotačné kefy sú vyrobené z polypropylénového vlákna. Kvôli nízkej rotácii sa kefa 
dostane aj do rohov, čím sa dostatočne vyčistí aj hranaté potrubie. 
Rozdeľujeme ich podľa tvrdosti potrubia. Kefa na mäkký 
povrch - azbestovo – cementové dosky a tvrdý povrch – klasický plech.

Kefa na mäkký povrch 

Kefa na tvrdý povrch
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NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Nepoškodia kefy potrubie?
Určite nie. Materiál, z ktorého sú kefy vyrobené, ich nijakým spôsobom nepoškodí.

2. Nepoškodí sa strecha bytového domu?
Naši pracovníci dbajú na zvýšenú opatrnosť pri vykonávaní svojej činnosti.

3. Aké podmienky musí spĺňať strecha, aby mohlo byť
potrubie vyčistené?
Ideálne sú ploché strechy so všetkými typmi vetracích hlavíc. V prípade šikmých striech 
odporúčame osobnú obhliadku objektu.

4. Akú súčinnosť so správcom potrebujeme?

5. Montujeme aj hlavice alebo magnetické klapky?
V spolupráci s profesionálnou firmou, vieme dodať aj nové odvetrávacie hlavice a 
magnetické klapky do odvetrávacieho potrubia podľa konkrétnych požiadaviek.

6. Nepráši sa odpad do bytu pri čistení?
Nie, pri čistení sa nečistoty zároveň odsávajú výkonným ventilátorom.

7. Akú dezinfekciu používame?

Potrebujeme prístup k zásuvke na 220V, ktorá sa nachádza v spoločných 
priestoroch (chodba alebo výťahová šachta).
Zásuvka by mala byť napojená na minimálne 16 ampérový istič, kvôli 
vysokému výkonu našich zariadení.

spoľahlivá účinnosť proti patogénnym baktériám, vírusom, kvasinkám, plesniam

nemá korozívne účinky na dezinfikovaný materiál

je ekologický a úplne biologicky odbúrateľný

je vhodný na dezinfekciu priamou aplikáciou do vody, stieraním, postrekom, aj 
vytváraním hmloviny

nulový prídavok k emisnému zaťaženiu pri jeho použití je unikátny medzi oxidačnými 
reakciami a metódami úprav odpadov

po uplynutí expozičnej doby prípravku je možné dezinfikované objekty ihneď využívať 
bez nutnosti ďalšieho odvetrávania

Dezinfekcia SANOSIL – bezchlórový dezinfekčný prostriedok.
Vlastnosti:
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Odporúčaný interval revízie vzduchovodov v obytných budovách 
je každé 2 roky

Požiadavky na čistotu VZT systémov podľa normy STN EN 15780 s názvom: 
Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy, platná od 03/2012

Úrovne čistoty vzduchotechnických systémov

Odporúčané intervaly kontrol čistoty VZT systémov

205/2014 Z.z. zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  
§ 2 odsek
(8) Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky 
potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných 
zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na 
ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie 
technických zariadení podľa osobitného predpisu. 5a) Spoločnými 
zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú 
určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v 
prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä 
výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, 
kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, 
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
(9) Údržbou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktoré sú
potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie 
nedostatkov zistených servisnou kontrolou.

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
§ 6a) – Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome a správca bytového domu 
5 a) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany 
pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných 
zariadení bytového domu.

ÚROVE  ISTOTY VZT JEDNOTKY FILTER VZDUCHU FILTER VZDUCHU ZVLH OVA  VZDUCHU VZDUCHOVODY KONCOVÉ ELEMENTY
Základná 2 roky 1 rok 1 rok 4 roky 4 roky 4 roky

Stredná 1 rok 1 rok 6 mesiacov 2 roky 2 roky 2 roky
Roz írená 1 rok 1 rok 6 mesiacov 1 rok 1 rok 1 rok

ÚROVE  ISTOTY CHARAKTERISTIKA VNÚTORN CH PRIESTOROV
Základná miestnosti len s preru ovanou prevádzkou
Stredná úrady, hotely, koly, divadlá, predajne, obytné budovy, budovy galérií, budovy pre port, nemocnice
Roz írená farmaceutick  priemysel, elektrotechnick  priemysel, laboratóriá, isté priestory



Kontakty:

Pľúca budov
Diagnostika, čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí 
www.plucabudov.sk
mail: plucabudov@delphia.sk
tel: +421 948 330 924
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