
    

Protipožární nátěry No-Burn® 

MANUÁL 

Míchání : 
Několik  rad : 
NB ®Wood Gard,NB®Wood Gard Mih a NB®Plus(Mih), mají vyšší obsah tuhých látek,proto je velmi důležité, 
 řádně je promíchat,aby se zajistilo,že se tuhé látky před aplikací v roztoku zcela  rozptýlí. 
 

Nejsou-li produkty NoBurn® řádně rozmíchány, jejich ochranná schopnost se výrazně snižuje.!! 

  K míchání produktů použijte  běžný  míchač na barvy.( resp. na maltu) 
  Doporučená teplota pro aplikaci  nátěrů je 13°C. 
 
Před započetím samotného míchání  je vhodné ručně promíchat obsah ode dna. Jakmile jsou tuhé látky uvolněné,přistupte 

k mixování strojem. Pozor na případné odbroušení „hoblin“ ze stěn nádoby.Nemixujte příliš velkou rychlostí,dochází  zbytečně ke 

vzniku pěny na povrchu,která by mohla znehodnotit účinnost přípravku. 

NB produkty aplikujte na řádně očištěné,suché,odmaštěné povrchy, zbavené všech usazenin,včetně 
prachu,pilin,šupinek barvy,vosku atd.,které by mohly ovlivnit přilnavost produktu. 

V případě aplikace na ocel a kovy použít vhodný antikorozní podklad. 
 

 NB produkty nelze používat jako antikorozní nátěry!! Obsahují minimum oxidačních činidel. 
 
 

NB®Plus:                               doba míchání  : 20 min.  (jemná krémová konzistence) 

                                                 aplikace: doporučený nástřik,lze i válečkem.(nástřik-RAC 527 a silnější,doporučený Graco systém) 

NB®Wood Gard:              doba míchání : 10 min (jemně krémová konzistence)  

      aplikace: nejvhodnější je nástřik,váleček,štětec v případě drobných oprav. 

NB®Wood Gard Mih:      doba míchání  : 10 min(jemně krémová konzistence) 

                                                 aplikace:  nejvhodnější je nástřik,váleček,štětec v případě drobných oprav. 
 NB®Original :                     doba míchání:  5min 

                                                 aplikace : nejvhodnější je nástřik. Za účelem zvýšené ochrany ošetřujte místa s dutinami           
                                  nebo mezerami dvakrát.Tato místa jsou  např. pod schody,nad krbem bez odvodu 
                                                 spalin a v místech ,kde se stýkají stropní linie.Také  spodní strany střech z venku objektu a  
                                                 místo pod okny 3m od středu okna na každou stranu.Pokud požár vzplane blízko otevřeného 
                                                 okna,oheň projde po vnější straně domu směrem ke střeše. 

NB®Fabric Gard :             doba míchání :  5min. 

                                                aplikace: nástřikem   
                                                Vždy se ujistěte o stálobarevnosti ošetřovaného materiálu-např.na zadní 
                                                straně nábytku,spodní straně matrací apod.Nastříkejte malé množství,nechejte zaschnout,ujistěte 
                                                se,že produkt nezanechává skvrny. Je pravidlem,že pokud je možné povrch ,na který chcete 
                                                aplikovat NoBurn® ,vyčistit roztokem na vodní bázi,mělo by být jeho použití bez problémů) 
                                                Poté nastříkejte NB® po celé ploše a lehce vetřete, pokud možno ošetřovanou látku moc nekr- 
                                                čit.U větších ploch(kobeců atd)nanášejte v lehce se překrývajících řadách  vedle sebe .Nechat 
                                                řádně vyschnout..!!Nedoporučujeme ošetřovat silně znečištěné povrchy.!! 
                                                Dojde-li u ošetřeného materiálu ke styku s vodou(velkému polití,vyprání,vyčištění) je nutná 
                                                reaplikace přípravku.!!! 

NB®Dye :                           barevné aditivum pro snazší orientaci již ošetřené plochy (přidává se do NB Wood Gard a 

                                                NB Wood Gard Mih)  
                                                ředění :  7ml/1 litr.,zamíchávat alespoň 2-3 min. 
                                                Velmi barví, pozor na  případné nechtěné znečištění osob a okolních ploch!!!!      



 
 
 
 
 
 
 

Přípravky NB ředit pouze za předpokladu,že nepotřebujete R15 . 
Tudíž v případě nezbytně nutném!!! 

Neředit však více než 15g na 1 litr NB . 
Větší naředění může ovlivnit kvalitu nátěru.!!!! 

   

Čas schnutí se pohybuje mezi 60 – 90 minutami,v závislosti na teplotě a vlhkosti  okolí                                     

                                       
 

Skladování:    Produkty NoBurn®by neměly zmrznout ,skladujte proto  při  doporučené  teplotě alespoň 13C°.Také   

                               je nevystavujte zbytečně vysokým teplotám,přímému slunci a jiným zdrojům silného světla. 
 

 

 


