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A M y c o t h a n a t o n. 

Ezen új, tulajdonképeni vegyalkatrészei- s készítésmódjára nézve eddig 
míg titokban tartott szert, melynek sikerdús alkalmazását a laképületekben 
pusztító penész és nyirok ellen számos kísérlet minden kétségen kívül helyezte : 
külföldi szaklapok ide vonatkozó jelentései nyomán nem késhetünk mi is röviden 
ismertetni s azt az érdekeltek figyelmébe nyomatékosan ajánlani. 

A » m y e o t h a n a t o n « vegyi összetételénél fogva képes nemcsak az 
épületek fa alkatrészeiben, falazatában mutatkozó penészt végképen eltávolítani, 
hanem mint v é d s z e r , bekövetkezésének is elejét venni. Ezenkívül vas-
úti ászokfák, távirdaoszlopok, gerendák s ipari czélokra alkalmazandó i m-
p r e g 11 á 1 á s á r a is előnyösen használható, melyek annak behatása folytán 
a rothadástól megóvatnak. 

A V i l a i n é s t á r s a gyárában (Berlin, Leipziger Str., 107. szám) 
készülő szer, tiszta; világos folyadék, mely sem mérges anyagokat, sem oly al-
katrészeket nem tartalmaz, melyek a szemre, vagy belélegzésre ártalmasak le-
hetnének, s kellemetlen szagot terjesztenének; ellenkezőleg az egészségre jó-
tékony befolyással lenne állítólag az által, hogy a penészgombáktól megtáma-
dott lakások dohos, egészségtelen levegőjét megtisztítja, s az ily helyiségekben 
nagy mennyiségben elterjedve levő penész csír-sejteket eltávolítja, illetőleg 
megsemmisíti. — Házépítési czélokra azért is fontossággal bír, mert a mycotha-
natonnal impregnált farészek igen nehezen gyuladnak meg, tehát kevésbbé 

t tűzveszélyesek. 
A myconthanatont forrpontig hevítve (800 R.) kell valamely vasedényben 

felfőzni, s azon forró állapotában alkalmazni, mely olyképen eszközöltetik, hogy 
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a felhasználandó anyagot kemény meszelő-ecset segélyével, behatóan dörzsöl-
jük a penész által meglepett falrészekre. Hogy a felforralt szer elpárolgását le-
hetőleg akadályozzuk, czélszerü leend az edényt főzés közben befedni. 

Ha a penész farészeken mutatkozik, szükséges azokat előbb gondosan 
megtisztítani a penészgombáktól letakarítani s a forró anyaggal csak azután be-
mázolni a megtámadott helyeket. Miután az alpadlatok alatti föltöltés s a 
megfelelő falazat mycotlianatonnal kellően megitattatott, bevonjuk vele a le-
rakandó farészeketis, u. m. gerendákat, párnafákat, pallódeszkákat. Ez utóbbiakat 
azonban csak alsó, a föltöltéssel érintkező felületükön mázoljuk be, míg egyéb 
faalkatrészeket minden oldalról. 

Nyirok- és penésztől megtámadott falaztanál a vakolatot teljesen el kell 
távolítanunk s a kövek és téglák hózagközeit legalább félhüvelyk mélyen jól ki-
vájni és takarítani, hogy a forró anyag a kellően megtisztított helyeken siker-
rel behatolhasson. 

Vakolt falfelületek salétromos kiütésénél, s lepattogzó vakolatok szilár-
dítására is sikerrel alkalmazható a mycotlianatonnal való bedörzsölés, termé-
szetesen a hiányos vakolatnak eltávolítása s az újra vakolandó felületnek elő-
legesen eszközölt gondos megtisztítása mellett. 

Minden fentebb elősorolt esetekben tanácsos ezen védszert nemcsak a 
közvetlenül megtámadott helyeken alkalmazni, hanem az érintkező szomszédos 
részekre is kiterjeszteni, hogy a szemmel észre nem vehető penész-virág terje-
dése és gyarapodása gyökeresen meggátoltassék. — A biztosan és tartósan be-
következendő üdvös eredmény a költségtöbbletért bizonyára bő kárpótlást 
nyújtand. 

A szükséges mennyiség meghatározása csak az eltávolítandó baj mérvé-
hez képest intézendő, mivel igen gyakran aránylag kis területek sikeres bevo-
násához több anyag kívántatik, mint más nagyobb területeknél. Azonban 
eddigi tapasztalatok nyomán úgy találtatott, hogy farészeknél 15—20 négy-
szöglábnyi felület impregnálására 1 liter folyadék elegendő, míg penésztől át-
hatott falazat és földfelületnél 1 liter csak 5—6 • láb bevonására elég. 

Például egy 140 • láb felülettel bíró szobánál, ha azt egészen be akar-
juk vonni a védszérrel, kívántatnék: 

140 padlóhoz körülbelől 9 liter 
párnafák és párkánylóczekhez 3 » 
140 • ' f ö l d - ó s falfelülethez 23 » 

Oszvesen körülbelől 35 liter. 

Azonban mint fennebb is mondva volt, a felhasználandó mennyiséget 
mindenesetre a baj természete- és mérvéhez kell szabnunk. 

/ 

U j építkezéseknél, főleg ha nyirkos talajra helyezzük építményünket, 
igen tanácsos — mihelyt a falazattal a talaj felszínét elértük — mind a fal-. 
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mint a lerakandó farészeket, mint szintén a taiajfelületet felfőzött forró 
mycothanatonnal gazdagon bevonni, mi által a nyirok és penész képződése 
s azoknak az épületben való elterjedése meg lesz gátolva. 

A folyadék jól bodugaszolt edényben az elromlásnak nincs kitéve. 

A bajor mérnök- és építészegylet közlönyének egyik közelebbi füzeté-
ben B o l z a n o osztálymérnök a következőket mondja ezen új találmányt 
illetőleg. 

»A mycothanaton kedvező hatása iránt saját tapasztalatán alapuló vé-
leményt még nem nyilváníthat ugyan, mivel a bajor királyi vasutak több állo-
másain az épületeken mutatkozó penész eltávolítására azt csak az elmúlt óv 
őszén kezdték alkalmazni. Hanem hogy a szóban levő védszer más vidékeken 
igen jó sikerrel alkalmaztatott, azt több rendbeli közlemények kótségbevonliat-
lanul igazolják, s már magában véve figyelemreméltó körülmény, mit ezen 
titkos szernek kellő gonddal eszközölt vegyelemzése feltüntet, 

A »V i 1 a i n és t á r s a« gyárából kikerült mycotkanatonnak Zegel tanár 
által végrehajtott vegybontásából kiderült, hogy ezen vörös-barna folyadék 
sós-savanyos ízzel ós 1'26 fajsúlylyal, lényegében kénsavval oldott s lakmussal 
vörösre festett konyhasó-lugból áll; mely utóbbi valószínűleg a stassfurti hamu-
zsir-gyár hulladékaiból kerül. A vegybontott mycothanatonnak 1 litere tartal-
mazott: 147 g. SOs H. 0 . kénsavat és 250 gr. Na Cl. konyhasót. A nyers 
anyagok előállítási költsége — angol kénsav és közönséges marhasó alkalmazása 
mellett — literenként 0,66 német márkára számítható, azonban nagyobb mérv-
ben való gyártásnál ez alig mehet 9,035 márkánál többre. A saját maga által kí-
sérletképen előállított mycothanatonnak literje 0,11 márkába került, míg (az 
árában jelenleg már tetemesen csökkent) a múlt évben literenként még 1,50 
márkával áruitatott. 

A mycothanaton hatását a közlött vegybontás alapján kedvező sikert Ígé-
rőnek bízvást mondhatjuk. Ugyanis a konyhasónak nedvet magába szívó, s a 
kénsavnak az organikus képződésekre romboló hatással biró tulajdonsága, a 
szóban forgó folyadékban szerencsésen vannak egyesítve. S utóbbinak, t. i. 
a kénsavnak pusztító hatása a szernek felforralása által még fokoztatik; 
ugyanis a mycothanatonnak hideg állapotban vaió alkalmazása teljesen hatástalan-
nak bizonyult s kétségtelen, hogy azt forrón és bőven kell az illető helyekre 
fölkenni. Hogy ezen szer a szobapenésznek megakadályozására is hatékonynak 
bizonyulna, az még most kérdés tárgya, mivel ez irányban annak csak konyhasó 
tartalma jöhet [tekintetbe. (Mindenesetre nagy szerepet játszik e részben, hogy 
valamely épület fa-alkatrészei só-oldattal teljesen át-meg át van-e hatva ? mint 
például sóbányákban, sóraktárakban stb., hol a teljesen áthatott farészek tar-
tóssága mondhatni határtalan, vagy pedig csak vékony kéreggel vonta be a 
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feó-oldat a farészeket ? mely esetben a nyirok és száradás gyorsan váltakozó 
káros befolyásának van alávetve.) 

A fönnebb közölt vegyelemzés eredménye mindenesetre arra int, bogy 
használata körül az óvatosság épen nem fölösleges, s jól tesszük, ha ruházatunkat 
s szemeinket a szerrel való érintkezéstől lehetőleg óvjuk. 

Midőn ezen titkos szer ismertetését befejezzük, az azzal itt-ott teendő 
kísérletek gondos megfigyelését szaktársaink éber figyelmébe ajánljuk. Előre-
láthatólag minden egyes gyámok azt fogja mondani, hogy az általa előállított 
vegyfolyadék egészen más, ismeretlen, hatásában lényegesen fokozott alkatré-
szeket tartalmaz : mindennek végeredménye pétiig az leend, hogy ezen óvszert 
majd igen mérsékelt áron fogjuk megszerezhetni. 

Közli: HORVÁTH SAMU. 




