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Starostlivosť o stabilizované produkty z machu a lišajníka 

Všetky nami ponúkané machové a lišajníkové produkty sú stabilizované a bezúdržbové. Nevyžadujú 

žiadne prirodzené svetlo, závlahu vodou, či substrát. 

Naše produkty vyrábané z machu a lišajníka neodporúčame vystavovať dlhodobo priamemu 

slnečnému žiareniu. Predĺžite tak ich životnosť a farebnú stálosť. Používaný materiál (mach a lišajník) je 

100% biologicky odbúrateľný, neobsahujú žiadne škodlivé ani toxické látky.  

Prosím majte na pamäti, že machy a lišajníky si zachovávajú svoju prirodzenú mäkkosť a vzhľad pri 

relatívnej vlhkosti ovzdušia približne od 40 % do 65 %. Pod nižšou hodnotou ako 40 % sa stávajú tvrdšími 

a na povrch môžu vystupovať minerálne kryštáliky soli použité v stabilizačnom roztoku. Toto môže 

spôsobovať v niektorých prípadoch tvorbu bieleho povlaku. Najčastejšie sa tak deje v chladných 

mesiacoch, kedy dochádza k poklesu relatívnej vlhkosti v interiéri. Tento jav nie je chybou výrobku! Je 

len prirodzenou reakciou stabilizovaného prírodného produktu na okolité prostredie. Akonáhle sa 

relatívna vlhkosť priestoru obnoví, a stabilizuje na úrovni medzi 40 %-65 %, machové a lišajníkové 

produkty sa znovu stávajú pružnými a sviežimi. 

Čo môže spôsobiť pokles relatívnej vzdušnej vlhkosti pod 40 %:  

o Machové a lišajníkové stabilizované produkty sú na dotyk tvrdšie až tvrdé. POZOR! V tomto 

okamihu sú mimoriadne náchylné na trvalé poškodenie! 

o Stvrdnutie machových a lišajníkových stabilizovaných produktov nijakým spôsobom jeho kvalitu 

neovplyvňuje. Je to prirodzená reakcia na vlhkosť okolitého prostredia. 

o Po obnovení a stabilizovaní relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri sa pružnosť a odolnosť sama 

navráti. 

o Jediná vhodná údržba machových a lišajníkových stabilizovaných produktov je jemné pooberanie 

prachu antistatickou prachovkou, či s použitím jemného tlaku vzduchu podľa potreby. 

o Prach nevysávame, ani nijak násilne neodstraňujeme. 

o Prosím majte na pamäti, že machové a lišajníkové stabilizované produkty už nie sú živé. Sú 

stabilizované špeciálnymi soľnými roztokmi, preto za žiadnych okolností tieto 

produkty nepolievajte, nekropte vodou, ani nezvlhčujte rozprašovaním vody! 

Prekročenie 65% relatívnej vzdušnej vlhkosti môže zapríčiniť tvorbu plesní a tým znehodnotiť Váš 

machový alebo lišajníkový produkt. Majte prosím na pamäti, že dlhodobé prekračovanie relatívnej 

vzdušnej vlhkosti v interiéri nad 65%, vytvára nevhodné hygienické prostredie aj pre dlhodobý pobyt 

človeka. V takomto prostredí môže dochádzať k tvorbe plesní aj na stenách. Preto udržujte vo svojich 

interiéroch kvalitné prostredie pre Vás a tým sa postaráte aj o kvalitné prostredie pre Vaše stabilizované 

produkty.  

Stabilizovaný mach, lišajník aj rastliny sú prírodný produkt, ktorý nebol vytvorený človekom a teda 

prirodzené nedostatky v tvare, štruktúre či farebných odchýlkach sú znakom prírodného pôvodu a nie 

sú vadou produktu. 

Pri realizácii Vašich objednávok dbáme na výber tých najlepších produktov a materiálov. K ich realizácii 

pristupujeme s láskou a úctou k prírode, ktorá je pôvodcom 99% materiálov, ktoré používame. Veríme, že 

Vám všetky stabilizované prírodné produkty, zakúpené u nás, prinesú minimálne toľko radosti a lásky, 

koľko bolo vložené do ich tvorby a prípravy.  
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