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Made in Scandinavia

Flügger Impredur
Nano Olej na dřevo
Popis

Speciální olej na dřevo na vodní bázi založený na moderní nano technologii. Poskytuje podkladu
extrémně vodoodpudivý efekt, čímž je dřevo chráněno před vlhkostí a není nutné jej ošetřovat
základním impregnačním olejem. Obsahuje velké množství UV-filtru, který účinně chrání před
agresivními slunečními paprsky a zachovává barvu dřeva po velmi dlouhou dobu. Má výjimečně
dobrou penetrační schopnost, brání vzniku prasklin, plísní a řas.

Aplikace

Používá se k olejování dřevěných fasád a zahradního nábytku z týku, cedru a dalších tmavých
druhů dřev. Také vhodný na jehličnaté dřevo. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí
být již ošetřen lakem nebo barvou. Dřevo zasažené plísní nebo řasami omyjte přípravkem Facade
Anti-green. Čištění jehličnatého dřeva se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva A. Čištění exotického dřeva přípravkem Flügger čistič dřeva B. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem.
Dbejte, aby olej důkladně pronikl do dřeva. Opakujte aplikaci dokud není dřevo plně nasycené
olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. Po 20 minutách přebytečný olej lehce setřete
suchým štětcem nebo hadrem.

Upozornění: Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte. Nevhodný na terasy - hrozí, že povrch bude velmi kluzký. Na dřevěné terasy použijte Flügger olej Aqua
nebo Flügger olej Classic. Bezbarvá varianta není vhodná jako finální vrchní nátěr.
Technická data
Hustota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:

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

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

0,98 kg/I
24 % váhy, 23 % objemu
hrubé dřevo: 10-20 m2/1
hoblované dřevo: 15-25 m2/1
měkké dřeviny: 10-12 m2/1
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení
a schnutí/zrání
na dotek 1 hod.
další nátěr ihned po penetraci oleje do dřeva,
nejpozději do 8 hod. po 1. nátěru
plně vyzrálý po několika dnech
neředí se
voda a mýdlo
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Tónované odstíny

Technická data
Flügger

Impredur

Hustota

0,98 kg/l

Obsah sušiny

24% váhy
23% objemu

Vydatnost

10-20 m²/l hrubé dřevo
15-25 m²/l hoblované dřevo
10-12 m²/l měkké dřeviny

Teplota při nanášení

min. +10°C max. 80 % vlh.

Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh

1h

Další nátěr

ihned po penetraci oleje do dřeva,
nejpozději do 8 h po 1. nátěru

Počet nátěrů

1-2

Ředění

neředí se

Čištění nářadí

voda a mýdlo

Váš prodejce:

Flügger & Fiona distribuce:
JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic
Tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu
www.flugger.cz

