Technický list
Flügger Wood Tex Aqua 03 Transparent
(dříve Flügger 95 Aqua)
Popis produktu
Flügger Wood Tex Transparent zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Poskytuje klasický vzhled a lehce se udržuje, protože
povrch se rozkládá rovnoměrně, bez vločkování.
Sytost vybraného odstínu závisí na typu dřeva, schopnosti absorbce a počtu nátěrů.
- zvýrazňuje strukturu dřeva
- rovnoměrné opotřebování, bez vločkování
- snadná obnova nátěru
Aplikace
Flügger Wood Tex Transparent je součástí systému ochrany „Wood Tex“ a používá se jako vrchní nátěr v exteriéru na nové nebo
dříve ošetřené lehké typy dřeva včetně tlakově impregnovaného nebo vakuově impregnovaného dřeva.
Také se používá při rekonstrukcích budov na převisy, štíty, obložení a dřevěné fasády, ale může být i použít na sruby z kulatin.
Na dřevěné terasy použijte olej na dřevo.
Použití
Podklad musí být čistý, pečlivě nanesený předchozí nátěr musí být pevný a jednotný. Pečlivě odstraňte jakékoliv nerovnosti
způsobené zvětráním, uvolněný nátěrř nebo nahnilé dřevo.
Před použitím protřepte. Nanáší se štětcem, nejlepší trvanlivosti je dosaženo při nánesení dvou vrtev.
Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 %±3 , převisy, ploty a obložení 18 %.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:

Ředění:
Čištění nářadí:

vodní báze
1,04 kg/l
30
16 % váhy, 12 % objemu
nehoblované: 4-5 m²/l
hoblované: 9-10 m²/l
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
4 hod.
další nátěr po 12 hod.
plně vyzrálý po několika dnech
neředí se
voda a mýdlo

Klíč: WT TRANS
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Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356,
www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou
založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

