
FUNKČNÍ NÁTĚR FN1

FUNKČNÍ NÁTĚRY
FN1, FN2, FN3

Nejúčinnější nízkonákladová a bezhlučná „čistička vzduchu“. Fotokatalytické nátěry speciálně vyvynuté pro vytvoření 
ploch s maximální účinností čištění vzduchu a jako ochrana proti usazování mikroorganismů. Vytvořený samočistící 
povrch plní funkci čištění vzduchu s dlouhodobou účinností.

Jedná se o speciální nátěr, jehož ochranné funkce jsou založeny na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy.

Vysoká účinnost FN NANO® nátěrů je založena na využití speciálního patentovaného pojiva, které je prostupné pro 
vzduch a dokáže nanokrystalky TiO2 propojit na svém povrchu tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily 
svoje čistící funkce.

Pro ochranu fasád, zdí, stavebních konstrukcí, pohledového betonu i kamenných soch. Mimořádně vhodné pro zateplené fasády.

Ochranný fotokatalytický nátěr zajišťuje aktivní samočištění povrchu od špíny a barevnou stálost. Chrání proti usazování 
mikroorganismů - zelenání a černání povrchu. Tvoří neproniknutelný štít proti UV záření.

V interiéru je možno využít jako protiplísňovou ochranu na problematická místa. Nátěr je aktivován denním světlem a má vysoce 
účinné ochranné a samočistící schopnosti

FUNKČNÍ NÁTĚR FN2
Jedná se o velmi účinný funkční minerální nátěr pro ochranu povrchů staveb. Funkční nátěr najde využití jak v exteriéru, tak i v 
interiéru.

PRO OCHRANU A TRVALE ČISTÝ VZHLED STAVEB V EXTERIÉRU: Na povrchu opatřeném ochrannou vrstvou FN®2 se neusazují 
saze ani další špína z ovzduší a nehyzdí jej černání a zelenání působené mikroorganismy. Slouží zejména pro ochranu fasád, zdí a 
pohledového betonu.

PRO ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU: FN®2 slouží k vytvoření speciálního povrchu stěn, který zajišťuje funkci účinné 
bezhlučné, nízkonákladové a bezúdržbové technologie pro zkvalitnění vnitřního prostředí v budovách.

FUNKČNÍ NÁTĚR FN3
Funkční nátěr FN®3 se používá výhradně v interiéru. Na stropě vytváří funkční vrstvu, která kromě čištění vzduchu účinně zamezí 
usazování mikroorganismů. Produkt ocení zejména ti, kteří mají různé alergie, astma apod., kterým tento nátěr pomůže vytvořit 
zdravější a čistší prostředí.

FN® 3 dokáže zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí (nákupní centra, letištní haly, kancelářské 
budovy...), tak i u Vás doma, ve školních zařízeních i v domovech pro seniory.

Je také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými 
kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí. 
Je také využíván pro odstranění nepříjemných pachů a dočišťování vzduchu od nebezpečných látek v průmyslových provozech.

Uplatnění najde i při zlepšování ochrany před nežádoucími mikroorganismy v potravinářské výrobě a před šířením nákaz v chovech 
živočichů.
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