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 NAPOUŠTĚDLO  DIREKT 
Ochrana dřeva než rozhodnete co dál 

 
Popis výrobku:  
Napouštědlo  DIREKT  - vodný roztok účinných látek určených k preventivní ochraně dřevěných produktů proti 
dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu, plísním a zabraňuje zamodrání dřeva. Obsahuje emulzi pro ukotvení 
biocidních látek ve dřevě. 
 
 Oblast použití: 
 Ochrana produktů truhlářské výroby – zahradní nábytek, obložení, podhledy, zábradlí a.j. Je možné venkovní i 
 vnitřní použití. 
 
 
Aplikace: 
Máčením, nátěrem roztoku štětcem, válečkem, stříkáním. 
 

Ředidlo: Neředí se 

       Technické údaje: 

Odstíny:                                                        bezbarvý   

Vzhled:                                                        homogenní  nízkoviskózní kapalina 

Hustota: cca 0,98 ± 0,02 g/cm³                průměrná hodnota 

Schnutí nátěru: 30 min                                          proti prachu na skle/23±2°C 

 2 hod                                            proschlé/20°C 

Kryvost:                                                        transparentní 

Vydatnost: 5 m²/0,75m                                  140g/ m² účinné látky 

       Aplikační údaje:    

Ředění:        neředí se 

Příprava podkladu:                                                        opracované dřevo  

Teplota: min. +10°C                                   podkladu, vzduchu a roztoku 

        Skladovatelnost:        2 roky                                           při +5°C až 25°C 

        Nehořlavá kapalina:        Nesmí zmrznout 

   
      Pracovní postup: 

Napouštědlo Direkt nanášíme na suchý nebo mírně vlhký povrch, nikoli však mokrý.Napouštědlo necháme dobře 
vsáknout, v případě použijeme-li dále rozpustidlový systém, necháme zaschnout. Dřevo ošetřujeme natíráním nebo 
máčením. Konce dřeva natřeme několikrát, vždy však tzv. „do mokrého“. V případě tvrdého dřeva setřeme nevsáknuté 
Napouštědlo cca po 1 hodině. Chceme-li dosáhnout optimální ochrany, měli bychom na 1m

2
dřeva použít 140ml 

DIREKTU. V případě, že chceme zvýšit obsah ochranných látek, další vrstvu natřeme do vlhkého Napouštědla.  
Ošetřujeme-li dále dřevo AktiDřevinem doporučujeme1. vrstvu lazury aplikovat do vlhkého. Optimálně ochráníme a 
zachováme krásu dřeva použijeme-li systém Napouštědlo Direkt + AktiDřevin

 

 

 
Upozornění, doporučení: 
Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí  C2 – C4. Nesmí přijít  k přímému styku s poživatinami 
a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Obsahuje 1,5g/kg 3-jod-2-propinyl-N-butylkarbamát,0,8g/kg 
Propikonazol (ISO), 0,5g/kg Permethrin (ISO), 0,8g/kg 1-(4-Chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) 
pentan-3-ol,konzervační přípravek(TP8). Může vyvolat alergickou reakci. 
Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce. 
Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu. 
 
 

                      
 
 

 


