NÁVOD K APLIKACI
FN WOOD
FN® WOOD je fotokatalytický nátěr pro stále čerstvý vzhled dřeva s mimořádně dlouhodobou ochranou proti plísním,
houbám a dalším mikroorganismům.
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Funguje jako bariéra proti UV záření a mikroorganismům.
Zabraňuje tmavnutí, černání a šisování dřeva.
Vhodné pro dřevěné stavby, ploty a obklady ze dřeva.
Je vhodný i na dřevo natřené lazurou.
Dlouhodobě zachová krásnou strukturu a kresbu dřeva.
Lze jej barevně tónovat pro různě barevné druhy dřev.
Je určen pro použití především v exteriéru, ale i v interiéru.
Jeho povrch nekříduje.
Není vhodný na podlahy, leštěný nábytek a zahradní nábytek.
Nátěr se neloupe a nepraská.
Super silný samočistící efekt, vysoká paropropustnost a prodyšnost.
Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí min. 5let na svislých plochách.
Neuvolňuje žádné chemické látky, naopak jej z něho odstraňuje.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Nátěr je určen pro okamžitou spotřebu. Skladování maximálně 4 měsíce od data výroby.
Uchovávejte při teplotě 10-25° C v neotevřeném originálním balení. Nesmí zmrznout !!!
POUŽITÍ:
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Před použitím nádobu důkladně protřepejte, případně rozmixujte.
Do vaničky si odlejte jenom takové množství, které jste schopni zpracovat během cca 30minut.
Nanášejte štětcem (vždy s jemným a kratším chlupem) v tenkých vrstvách.
Aplikaci provádíme vždy na suché dřevo a za suchého počasí.
Savost materiálů závisí na povrchové úpravě a druhu dřeva /čím lépe opracované do hladka, tím
méně bude sát nanonátěr/
Na suché dřevo děláme vždy 2 nátěrové vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami počkáme, až do úplného
vyschnutí první vrstvy.
Po aplikaci necháme nátěr vyzrát min 24 hod.
Obvyklá spotřeba je v průměru 8-20m² na 1 litr ve dvou vrtstvách.
Aby byla zajištěna funkčnost fotokatalytické vrstvy, je nutné , aby na plochu dopadalo denní světlo.

Dodržení postupu je důležité pro dosažení dokonalé funkčnosti přípravku!
VIDEO NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=XxMjgnojd6g&feature=youtu.be

