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LIGNOFIX NAPOUŠTĚDLO má dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokaznému hmyzu, 
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,…). Je doporučeno do nátěrového 
systému s Lignofixem SILNOVRSTVÁ LAZURA a Lignofixem EMAIL. 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. Chrání dřevo před 
povětrnostními vlivy a stárnutím. Rychle zasychá.  

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

 
APLIKACE: 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 
1-2 vrstvách pouze štětcem. Před použitím promíchat. Pro dosažení účinné ochrany se požaduje 
nanesení 150-200 ml impregnačního roztoku na 1 m2. Interval mezi 1 a 2 vrstvou je 6-8 hodin.  
Napuštěný povrch dřeva nesmí být již broušen. Pro trvalou ochranu je nutné, aby na ošetřený povrch 
materiálu byl aplikován krycí nátěr, např. Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA nebo Lignofix EMAIL. Je 
možné použít i jiné vodou ředitelné nebo syntetické laky, lazury a krycí nátěry, např. řady IMPRANAL 
nebo ECOLOR. 

Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při 
teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
Upozorn ění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

 
Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje: 0,2 g/kg flufenoxuron; 0,05 g/kg fenoxycarb; 2,8 g/kg propikonazol; 2,8 g/kg IPBC; 0,8 g/kg 
permethrin.  
R-věty:  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 

S-věty, první pomoc:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do 
kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru 
vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při 
nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem 
vody.  

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů. 
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