
Přehled nejdůležitějších metod likvidace

Chemická Mechanická Vypalování Horký vzduch WAVE horká voda 

Dopad na životní 
prostředí

X  Velmi vysoký √ Mírný √ Mírný X Vysoký √ Malý

√ Každý podklad X  Každý podklad X X √ Každý podklad

X  Vyžaduje protichemický 
ochranný oděv

X  Vyžaduje ochranu 
sluchu a proti prachu

X Vyžaduje oděv
na ochranu před 
působením horka

X Vyžaduje oděv
na ochranu před 
působením horka

√ Nevyžaduje ochranný 
oděv

√ Nízké zatížení X  Velmi silné zatížení √ Nízké zatížení √ Nízké zatížení √ Nízké zatížení

X  Není povoleno všude X  Nevhodné v prostředí 
se sloupy osvětlení 
a překážkami

X Méně vhodné
v prostředí se sloupy 
osvětlení a překážkami

X Méně vhodné
v prostředí se sloupy 
osvětlení a překážkami

√ Vhodné pro dočišťovací 
práce ruční tryskou

X  Nežádoucí likvidace 
sousední zeleně; nelze
použít v okolí zdroje 
pitné vody

X  Nežádoucí opotřebení 
zpevněných ploch

X Nežádoucí
poškození ohněm 
sousední zeleně

X Nežádoucí poškození 
ohněm sousední 
zeleně

√ Cílená likvidace plevele 
bez poškození okolí

√ Malá X  Mnohem vyšší než 
s WAVE 

X Mnohem vyšší než 
s WAVE 

X Mnohem vyšší než 
s WAVE 

√ Malá

X Odolné druhy plevelů X Porost se poseká, 
rychlý opětovný růst

X Poškozuje nadzemní 
část rostliny, žádný 
účinek na kořeny

X Poškozuje nadzemní 
část rostliny, žádný 
účinek na kořeny

√ Usmrcuje rostlinu
i s kořeny

√ Závisí na dávkování, 
velmi vysoká (2 až 3 
ošetření za rok) 

X Malá (5 až 10 ošetření 
za rok) 

X Malá (4 až 8 ošetření 
za rok) 

X Malá (5 až 10 ošetření 
za rok) 

√ Vysoká (2 až 6 
ošetření za rok)

X  Společensky 
neobhajitelné; vyžaduje 
certifikaci a přísné 
předpisy 

X Vyžaduje použití 
zametacího stroje 

X Nepoužitelné při 
extrémním suchu 

X Nepoužitelné při 
extrémním suchu

√ Neexistují žádné 
rezistentní plevele, 
likviduje plevel, 
dočišťovací práce lze 
provádět s ruční tryskou

Podklad 

Zatížení životního 
prostředí

Hluk

Použitelnost 

Okolí 

Spotřeba energie 

Aktivita

Efektivita 

Zvláštnosti

Žádný hořlavý Žádný hořlavý

HORKOU VODOU

LIKVIDACE 
PLEVELE 100%

Vhodné pro každý 
podklad

Velmi dobrý poměr 
cena-výkon 

Ekologické 
a dlouhodobé řešení

LIKVIDACE 
PLEVELE 100% 
HORKOU VODOU

WAVE. Ve všech směrech nejlepší v likvidaci plevele

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
KIS plus, a. s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 715 511, fax: 416 739 115
e-mail: info@kisplus.cz, www.kisplus.cz
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S pomocí horké vody bylo dosaženo nejlepšího výsledku při nízké frekvenci aplikací

P. Kristoffersen, A. M. Rask a S. U. Larsen (Kodaňská univerzita) 

• Nejúčinnější a energeticky nejhospodárnější metoda nechemické likvidace plevele

• Metoda je vhodná pro všechny zpevněné plochy, ekologicky udržuje čistý a jednotný tvar cest

Voda patří mezi nejlepší přírodní média pro přenos energie. 

Metoda WAVE využívá tuto vlastnost v maximální míře. Metodou 

WAVE se plevel likviduje výhradně horkou vodou o teplotě 98 °C. 

Uvolněná energie zničí buněčnou strukturu rostliny. Nadzemní části 

rostlin odumřou a při každém ošetření se kořeny plevele ještě více 

oslabí. Výsledkem je čistý, jednotný tvar cest během celého roku. 

Metoda WAVE dlouhodobě odstraňuje plevel.

Přístroje WAVE
Konstrukční řada WAVE Professional Series obsahuje 3 nástavbové 

přístroje a 3 ruční přístroje. U všech přístrojů se plevel cíleně likviduje 

praktickou ruční tryskou, a to buď z dávkovacího systému s ruční 

obsluhou anebo pomocí senzorové technologie. V kombinaci

s vyrovnávacím zásobníkem ušetří naše patentovaná technologie 

70–90 % vody a energie. Všechny přístroje lze plnit povrchovou 

vodou. Díky bezpečnému způsobu fungování a nízkému tlaku jsou 

přístroje jednoduché, praktické a použitelné na všechny zpevněné 

plochy.

Plevel se při každém ošetření vždy více oslabí Cílená likvidace senzorovou detekcí

Monitorování obrazů

Likvidace plevele WAVE 100% horkou vodou

Metoda WAVE 

WAVE – ve všech směrech nejlepší v likvidaci plevele
• Nejlepší poměr cena-výkon

• Vhodné pro všechny zpevněné plochy

• Ekologické a trvalé řešení

• Spolehlivý účinek bez zbytečného poškození

WAVE nabízí nejlepší poměr cena-výkon
Účinek metody WAVE je založen na hloubkovém působení horké 

vody, při relativně malém počtu aplikací lze po celý rok udržet čistý 

a jednotný tvar cest. Za relativně nízkou cenu získáváte vysokou 

kvalitu.

WAVE je ekologické a dlouhodobě účinné řešení
Horkou vodu lze cíleně aplikovat, má vysokou tepelnou vodivost

a likviduje kořeny plevele. V průměru se proto vyžaduje frekvence 

ošetření 3krát až 4krát do roka. WAVE je jediná metoda skutečné

a energeticky nenáročné likvidace plevele.

WAVE je vhodný pro všechny zpevněné plochy
Vzhledem k použití horké vody a nízkému proudovému tlaku se 

technologie WAVE hodí pro všechny povrchové vrstvy i volně 

sypané materiály. Tlak pneumatik nosiče nástavby lze snížit použitím 

speciálních pneumatik. Lze dokonce ošetřovat umělé trávníky.

WAVE působí spolehlivě a neškodí
Při nízkém tlaku výstupního proudu lze aplikovat až k fasádám bez 

rizika poškození. Boční trysky s ručním ovládáním umožňují ošetření 

plevele až k fasádám, plotům a ve strouhách. Nevzniká žádné 

nebezpečí požáru, po aplikaci nezůstává prach ani ocelové částečky.

Specifická tepelná kapacita kJ/kg • K Tepelná vodivost W/m • K Specifická entalpie kJ/kg

Horký vzduch (100 °C, 1 bar)

Voda (100 °C, 1 bar)

Pára (100 °C, 1 bar)

1,01

4,18

2,08

0,030

0,682

0,025

101

418

2674

Horká voda přenáší ve srovnání s horkým vzduchem 23krát až 27krát více energie. V kombinaci se senzorovou technologií se energie ve srovnání
s  jinými tepelnými postupy využívá nejúčinněji. 
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B. de Cauwer (Gentská univerzita)
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Přehled nejdůležitějších metod likvidace

Chemická Mechanická Vypalování Horký vzduch WAVE horká voda 

Dopad na životní 
prostředí

X  Velmi vysoký √ Mírný √ Mírný X Vysoký √ Malý

√ Každý podklad X  Každý podklad X X √ Každý podklad

X  Vyžaduje protichemický 
ochranný oděv

X  Vyžaduje ochranu 
sluchu a proti prachu

X Vyžaduje oděv
na ochranu před 
působením horka

X Vyžaduje oděv
na ochranu před 
působením horka

√ Nevyžaduje ochranný 
oděv

√ Nízké zatížení X  Velmi silné zatížení √ Nízké zatížení √ Nízké zatížení √ Nízké zatížení

X  Není povoleno všude X  Nevhodné v prostředí 
se sloupy osvětlení 
a překážkami

X Méně vhodné
v prostředí se sloupy 
osvětlení a překážkami

X Méně vhodné
v prostředí se sloupy 
osvětlení a překážkami

√ Vhodné pro dočišťovací 
práce ruční tryskou

X  Nežádoucí likvidace 
sousední zeleně; nelze
použít v okolí zdroje 
pitné vody

X  Nežádoucí opotřebení 
zpevněných ploch

X Nežádoucí
poškození ohněm 
sousední zeleně

X Nežádoucí poškození 
ohněm sousední 
zeleně

√ Cílená likvidace plevele 
bez poškození okolí

√ Malá X  Mnohem vyšší než 
s WAVE 

X Mnohem vyšší než 
s WAVE 

X Mnohem vyšší než 
s WAVE 

√ Malá

X Odolné druhy plevelů X Porost se poseká, 
rychlý opětovný růst

X Poškozuje nadzemní 
část rostliny, žádný 
účinek na kořeny

X Poškozuje nadzemní 
část rostliny, žádný 
účinek na kořeny

√ Usmrcuje rostlinu
i s kořeny

√ Závisí na dávkování, 
velmi vysoká (2 až 3 
ošetření za rok) 

X Malá (5 až 10 ošetření 
za rok) 

X Malá (4 až 8 ošetření 
za rok) 

X Malá (5 až 10 ošetření 
za rok) 

√ Vysoká (2 až 6 
ošetření za rok)

X  Společensky 
neobhajitelné; vyžaduje 
certifikaci a přísné 
předpisy 

X Vyžaduje použití 
zametacího stroje 

X Nepoužitelné při 
extrémním suchu 

X Nepoužitelné při 
extrémním suchu

√ Neexistují žádné 
rezistentní plevele, 
likviduje plevel, 
dočišťovací práce lze 
provádět s ruční tryskou

Podklad 

Zatížení životního 
prostředí

Hluk

Použitelnost 

Okolí 

Spotřeba energie 

Aktivita

Efektivita 

Zvláštnosti

Žádný hořlavý Žádný hořlavý

HORKOU VODOU

LIKVIDACE 
PLEVELE 100%

Vhodné pro každý 
podklad

Velmi dobrý poměr 
cena-výkon 

Ekologické 
a dlouhodobé řešení

LIKVIDACE 
PLEVELE 100% 
HORKOU VODOU

WAVE. Ve všech směrech nejlepší v likvidaci plevele

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
KIS plus, a. s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 715 511, fax: 416 739 115
e-mail: info@kisplus.cz, www.kisplus.cz

 

Váš obchodní a servisní partner:


