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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.  
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016 
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PNZ - Wasserblocker 
PNZ Blokátor vlhkosti 

 Bez obsahu rozpouštědel 

 Vodoodpudivý díky odperlovacímu efektu 

 
Charakteristika: Přírodní impregnace dřeva s vynikajícímu odperlovacím lotosovým efektem. Zabraňuje 

nasákání vlhkosti a dlouhodobě zaručuje odolnost vůči vodě jakéhokoliv druhu (déšť, 
voda, sníh, led a jiná) při zachování prodyšnosti a bez změny barevnosti.

Použití: Na nenatřené i impregnované, lazurované, voskované, naolejované a lakované dřevěné 
plochy v interiéru i v exteriéru před provlhčením a přijímáním vody. Zahradní nábytek, 
obložení fasád, balkony, ploty, dveře, okna, brány, trámy, obložení stěn a stropů, dětské 
hračky a jiné jsou neviditelně impregnovány.

Zpracování:  Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad štětcem, stříkáním, padem 
nebo houbou v tenké vrstvě ze všech stran před montáží. Po 12 hodinách se stejným 
způsobem provede druhý nátěr. 

 Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná 
vlhkost < 60%. 

 Únosnost starých nátěrů je třeba předem vyzkoušet. 

 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést 
zkoušku. 

 Před započetím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat. 

Dle potřeby je vhodné včas provést renovační nátěr.

Doba schnutí: 6 - 12 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.  

Spotřeba: Cca 100-200 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 5-10 m2 v závislosti na druhu 
dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). Nižší množství 
spotřebovaného materiálu ovlivňuje životnost výsledného nátěru.

Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě PNZ Speciálním ředidlem 
nebo syntetickým ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy 
spotřebovat. 

Složení: Přírodní vosky a oleje, odmineralizovaná voda, aditiva, konzervační látky. 
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Upozornění: Otěruvzdornost na mechanicky namáhaných plochách a podlahách není zaručena.         
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě.  
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112

Balení: 0,75 l, 2,5l, 10 l a větší

 


