Technický list
Flügger Olej na Dřevo Aqua
Popis produktu
Olej na vodní bázi. Obsahuje UV-filtr, který chrání před agresivním slunečním záření a prodlužuje tak životnost dřeva.
Výjimečně dobře penetruje do dřeva a chrání ho před vysycháním a vznikem prasklin. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a
poskytuje voděodolný povrch. Brání vzniku plísní a řas.
- zachovává barvu dřeva a prodlužuje jeho životnost
- brání vysychání a praskání dřeva
- chrání dřevo před UV zářením
Aplikace
Používá se v exteriéru na základní údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku nebo tlakově impregnovaného dřeva.
Také vhodný na dřevo dříve ošetřené klasickým rozpouštědlovým olejem na dřevo. Při použití na terasy z neimpregnované
borovice, jedle a modřínu je nutné počítat s častější údržbou, kratší životností, povrch brzy zešedne a zvyšuje se riziko výskytu
plísní a řas.
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou.
Neošetřené dřevo zasažené plísní nebo řasami se čistí přípravkem Flügger Facade Anti-green.
Čištění povrchů z borovice, jedle a tlakově impregnovaných dřev, které byly vystaveny povětrnostním podmínkám, se provádí
přípravkem Flügger čistič dřeva A. Čištění povrchů z exotického dřeva, které byly vystaveny povětrnostním podmínkám, se provádí
přípravkem Flügger čistič dřeva B. Dřevo dříve ošetřené olejem se ošetří olejem ihned po čištění a broušení.
Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Opakujte nanášení mokrý do mokrého, až je dřevo plně nasycené olejem, aniž by
se vytvořil na povrchu olejový film. Po vyzrátí lze přetírat vetšinou druhů barev. Olejované povrchy se udržují podle potřeby 1-2krát
ročně.
Upozornění: Vlhkost dřeva před nátěrem olejem musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3, ploty a obložení 18 %.
Upozornění: Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte.
Na sruby konstruované z kulatých kmenů nebo prken se zbytky kůry nebo letokruhy použijte Flügger olej Classic. Při použití jiných
přípravků hrozí odlupování nátěru.
Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

alkydový olej na vodní bázi
1,02 kg/l
22 % váhy
hoblované dřevo: 8-10 m²/l
řezané dřevo: 4-5 m²/l
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
6 hod.
další nátěr
po 24 hod.
plně vyzrálý
po několika dnech
neředí se
voda a mýdlo
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Key: TRAEOLIE A

Duben 2011, nahrazuje prosinec 2010

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.

