Technický list
Flügger Floor Primer
Popis produktu
Flügger Floor Primer je rychleschnoucí základní lak na vodní bázi, určený na parkety a dřevěné podlahy. Flügger
Floor Primer dává povrchu atraktivní vzhled a zabraňuje odlupování finálních vrstev laků.
- zabraňuje prasklinám vzniklým přirozeným pohybem lepených parketových podlah a vlhkosti ve dřevě
- chrání dřevo před žloutnutím způsobeném vlivem světla
- pomáhá dřevu uchovat si svůj originální nový vzhled
Aplikace
Flügger Floor Primer se používá na nové a nově zbroušené nebo neošetřené parkety nebo prkenné podlahy
k zabránění prasklin vzniklých přirozeným pohybem lepených parketových podlah a vlhkosti ve dřevě.
Také se používá na nové, světlé podlahy v interiéru, například smrkové, k zabránění žloutnutí. Vhodné také jako
základ pro dubové podlahy na ochranu proti žloutnutí.
Použití
Povrch musí být čistý, suchý, pevný a důkladně zbaven prachu, vosku, omastku a zbytku lepidel. Dříve ošetřené
dřevěné podlahy musejí být kompletně zbroušené, například průmyslovým broušením. Na podlaze nesmí zůstat
žádné zbytky starých nátěrů, laků nebo olejů. Před použitím důkladně promíchejte. Naneste štětcem. Flügger
Floor Primer se může také nanášet velurovým válečkem s krátkým chlupem. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě po
létech dřeva. Pro dokonalý výsledek se vždy ujistěte, že podlaha je důkladně zbavena prachu.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Vydatnost:
Teplota pro nanášení:
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

základní lak na vodní bázi
1,03 kg/litr
cca 8-10 m²
minimální teplota při nanášení a schnutí: +13 °C
maximální vlhkost: 80 % RH
na dotek: 1 h
další nátěr: 2 h
plně vyzrálý: několik dní
neředí se
voda
v chladu, chraňte před mrazem, pevně uzavřeno

Před mytím vodou dstraňte z nářadí barvu. Zbylý lak nevylévejte do odpadu, ale odneste do recyklačního
střediska.
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