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Kombinovaná technika – nanášení válečkem slouží k ideální distribuci materiálu na povrch a následné použití štětce pomáhá 
pro hlubší proniknutí aktivní látky do podkladu. 

 

 

- Dobře zakryjte všechny plochy, které nebudou ošetřovány FN NANO® vrstvou. 

- Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nátěry. 

- Nenanášet za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
- Teplota ovzduší a podkladu v rozmezí +10 °C až +25 °C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 75 %. 

- Nenanášejte na vodoodpudivý (hydrofobní) povrch. 
 

VLASTNOSTI PRODUKTU: 

Nízkoviskózní kapalina, hustota produktu: 1,09g/cm3, bez obsahu těkavých organických látek (VOC). 
Vysoká paropropustnost nátěru (třída V1- Vysoká). 
Tloušťka nátěrové vrstvy je optimálně 5-20 mikrometrů. 
Nátěr je po vyzrání mrazuvzdorný, není omyvatelný.  
Přídržnost k betonu ≥ 2,5  MPa (ČSN EN 1542:2000). 
Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201 (v aktuálním znění). 
 

Ředění: Neředí se! 

 

Spotřeba: Typicky 1 litr při stříkání = 15 m2 ochranného povrchu ve dvou vrstvách. Při použití válečku a štětce ve dvou vrstvách u savých podkladů 
typicky 10 m2. Záleží na savosti a hrubosti povrchu. 
 

Čištění nářadí: Vodou – co nejdříve po použití. 
 

BALENÍ: Plastové kontejnery 0,5 litru a 1 litr. 

 

SKLADOVÁNÍ: Maximálně 1 rok od data výroby při teplotě 10-25 °C, v neotevřeném originálním balení. Před použitím je nutné směs velmi 
důkladně promíchat protřepáním v originálním obalu. Nesmí zmrznout! 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A EKOLOGIE: Nátěr v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví neobsahuje žádné 
organické sloučeniny. Aplikovaná vrstva nátěru je inertní a zcela bezpečná. Neuvolňuje žádné škodlivé látky do životního prostředí. Podrobnější 
informace naleznete na obalu a v Bezpečnostním listě daného produktu – na vyžádání. 
 

Další informace: 
Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. V závislosti na homogenitě ̌a kontaminaci podkladu může dojít 
k optickým defektům u finálního nátěru. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost. Proto doporučujeme odborně a uživatelsky správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za 
daných podmínek.  
 

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho aktualizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. 
Poslední aktualizace: únor 2022. 

 

VLASTNÍK PATENTU A VÝROBCE: Advanced Materials-JTJ, s.r.o., Kamenné Žehrovice č.p. 23, 273 01, Česká republika, www.amjtj.com 

 

DISTRIBUTOR: FN-NANO s.r.o., Kamenné Žehrovice č.p. 23, 273 01, Česká republika, www.fn-nano.com  
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