
Funkční povrch nano nátěru FN® účinně a dlouhodobě zbavuje fasádu 
špíny. Chrání před usazováním a růstem plísní, řas mechů a lišejníků, snižuje 
výskyt pavučin. Funkční nátěr FN® přeměňuje energii světla na super silný 
samočistící efekt. Eliminuje destruktivní působení ultrafialového záření. 
Prodlužuje životnost fasády. Ověřeno více než deseti lety praxe.
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Váš dům si můžete snadno ošetřit sami 
a vytvořit si samočistící fasádu

SAMOČISTÍCÍ NANO ŠTÍT
Vytvoří samočistící fasádu a prodlouží její životnost
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www.fn-nano.com
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 ✔ Čistá fasáda minimálně po dobu 10 let – vynikající 
odolnost proti napadení mikroorganismy, super silný 
samočistící efekt aktivovaný sluncem

 ✔ Výrazné prodloužení celkové životnosti fasády, při zachování  
čerstvého vzhledu. Úspora nákladů na údržbu fasády

 ✔ Barevná stálost fasády – dlouhodobá ochrana  
proti degradujícímu působení ultrafialového záření

 ✔ Bezúdržbový povrch – každodenní aktivní samočištění 
povrchu na rozdíl od pasivních vodoodpudivých 
prostředků, které pouze zpomalují špinění fasády

 ✔ Vysoká prodyšnost a paropropustnost 

 ✔ Nejúčinnější produkt na trhu. Potvrzeno laboratorními testy a více 
než desetiletou praxí. Vyvinuto ve spolupráci s AV ČR a VŠCHT Praha.

 ✔ Vy sami si dokážete snadno vytvořit 
samočistící fasádu. Jak aplikovat naleznete 
na našem webu – novinky / instruktážní videa.

Pro dlouhodobě čisté fasády a střechy

Povrch ošetřený  
funkčním nátěrem FN® 

Povrch ošetřený běžnými 
samočistícími nátěry

Neošetřený 
povrch

Zeď po deseti letech v silně znečištěném prostředí

Funkční nátěr FN®
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European Business Awards 2019   
Vítěz národního kola  

České republiky
v kategorii inovace 

 www.fn-nano.com
tel: +420 724 339 369  
tel: +420 724 309 696
email: fn@fn-nano.com


