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FN NANO® WOOD
Ochranný fotokatalytický nátěr pro stále čerstvý vzhled dřeva s 
mimořádně dlouhodobou ochranou proti plísním, houbám a dalším 
mikroorganismům. Byl speciálně vyvinut pro ochranu dřeva a udržení 
jeho krásného vzhledu bez černání, tmavnutí a šisování – především v 
exteriéru. Funguje jako bariéra proti UV záření a mikroorganismům. 
Ideální pro dřevěné stavby, ploty, obklady ze dřeva, kde chceme 
dlouhodobě zachovat krásnou strukturu dřeva (jako čerstvě po řezu). 

Vytvořená vrstva je téměř průhledná, s  mírně bělavým nádechem. 
Transparentnost cca 80 %. Zachovává původní vzhled a strukturu 
podkladu, kresbu dřeva a dlouhodobě jej chrání. Lze jej kolorovat pro 
různě barevné druhy dřev.

Vzhled

Je určen pro použití především v exteriéru, dále pak i v interiéru a jeho povrch téměř nekříduje. Obvyklá 
spotřeba je v průměru 8-20 m2 natřené plochy z 1 l ve 2 nátěrových vrstvách na neošetřené povrchy  a 
ve 3 nátěrových vrstvách na ošetřené povrchy (v závislosti na savosti materiálu a hrubosti povrchu). Lze 
použít jak na surové, ničím neošetřené dřevo. U již dříve ošetřeních povrchů je zaručena funkčnost, ale 
nelze zaručit rovnoměrnost vzhledu.

EXTERIÉR: Pro dřevostavby, roubenky, dřevěné obklady domů, ploty, altány apod. 

INTERIÉR: Pro roubenky a dřevěné obklady stěn a stropů.

NENÍ VHODNÝ NA PODLAHY, LEŠTĚNÝ NÁBYTEK A NÁBYTEK OBECNĚ VČ. ZAHRADNÍHO 
NÁBYTKU.

Nenanášejte na vodoodpudivý (hydrofobní) povrch. NEŘEDÍ SE A DO NIČEHO SE NEPŘIMÍCHÁVÁ!

Slouží jako ochranná vrstva proti UV záření, jako prevence proti plísním a usazování mikroorganismů.

Použití
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FN NANO® WOOD

99,9% ochrana před UV zářením

Nátěr se neloupe, nepraská a dýchá

Dlouhodobá ochrana bez nutnosti přetírání

Zachování struktury dřeva

Chrání dřevo proti šisování, černání a degradaci

Super silný samočistící efekt, vysoká paropropustnost a prodyšnost

Proti usazování plísní, řas, hub a dalších mikroorganismů

Jedná se o kompozitní nátěr na čistě vodní bázi, který obsahuje povrchově neupravený fotokatalyzátor 
a minerální anorganická pojiva. Aplikovaná vrstva nátěru FN®NANO WOOD je inertní a zcela bezpečná. 
Neuvolňuje žádné látky do životního prostředí, naopak jej z něho odstraňuje. Ekologická nano technolo-
gie, zcela bez použití chemie.   

Složení

Je dodáván v 1 l anebo 5 l balení. Nátěr je určen pro okamžitou spotřebu maximálně 4 měsíce od data 
výroby. Uchovávejte při teplotě 10-25°C v neotevřeném originálním balení. Pro použití je nutno jej 
důkladně protřepat případně rozmixovat. NESMÍ ZMRZNOUT!

Balení a skladování

Vlastnosti a výhody


