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Použití 

Lignofix NAPOUŠTĚDLO má dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokazným houbám, plísním a 
dřevozbarvujícím houbám, sjednocuje savost podkladu a zvyšuje životnost dřevěných konstrukcí. Je určeno k 
ochraně dřevěných prvků a konstrukcí v interiérech a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí 
(např. střešní konstrukce, krovy, ploty, podlahy, obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, dveře,…). 
Nejedná se o finální úpravu povrchu, vždy je nutné překrýt jej vrchním krycím nátěrem. Je doporučeno do 
nátěrového systému s přípravky Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA a Lignofix EMAIL / EMAIL PROFI. Celkově 
zlepšuje přilnavost a trvanlivost celého nátěru. Není určeno na dřevo přicházející do přímého kontaktu s 
potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Rychle zasychá.  

 

Typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, P, B, 1, 2, 3, S. 

 

Složení 

Obsahuje akrylátovou kopolymerní disperzi (ve vodě), propikonazol a 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát (IPBC). 

 

Odstín 

Bezbarvý. 

 

Příprava podkladu a návod k použití 

Vyschlý povrch z přírodního dřeva je nutné zbavit nečistot (prach, piliny aj.). Staré nátěry musí být zcela 
odstraněny. Na takto upravený povrch můžete nanášet kapalný Lignofix Napouštědlo v 1 vrstvě pouze štětcem. 
Před použitím promíchat. Pro dosažení účinné ochrany se požaduje nanesení 150-200 ml impregnačního 
roztoku na 1 m2. Napuštěný povrch dřeva již nesmí být broušen. Po důkladném proschnutí se aplikuje krycí 
nátěr, např. Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA nebo Lignofix EMAIL /EMAIL PROFI. Je možné použít i jiné vodou 
ředitelné lazury a krycí nátěry, např. řady IMPRANAL nebo ECOLOR. 

 

Ředění 

Dodává se aplikační konzistenci, neředit. 

 

Způsob nanášení 

Štětcem. 

 

Vydatnost 

5 – 7 m2/l. 

 

Údržba 

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz. 

 

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené 

informace o přípravku. 
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Skladování 

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při 
teplotě od +5 °C do 30 °C. Chraňte před mrazem.  

 

Záruční doba 

24 měsíců. 

 

Upozornění 

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

 

Balení 

0,75 l, 5 l, 10 l. 
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