Technický list
Flügger Flutex 5
Řada Flutex obsahuje akrylátové barvy na stěny a stropy. Produkty Flutex vynikají svou krycí schopností,
robustností a přilnavostí. Flutex je vhodné použít vždy, když je požadován kvalitní a časově a finančně nenáročný
produkt.
Popis produktu
Matná akrylátová barva na stěny a stropy označená značkou ekologického produktu.
Poskytuje robustní povrch, který chrání před běžným znečištěním a je omyvatelný.
Snadno roztíratelný a neskapává.
- Dobře kryje
- Matný, rovnoměrný nátěr
- Robustní povrch, který se dá čistit
Použití
Používá se na stěny a stropy obývacích pokojů, kanceláří a společných prostor.
Vhodný také na základní omítku, beton, sádrokarton, sklo a filcové materiály, výplně.
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý a pevný a vhodný na nátěr. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Flügger Fluren
37.
Praskliny, nerovnosti a díry musí být vyplněny sádrou nebo Sandplastem. Křídový nebo savý povrch musí být
ošetřen prostředkem Flügger Sealer.
Pokud hrozí průsak nebo vznik skvrn, použijte vhodný izolační nátěr.
Filcové povrchy musí být předem natřeny odpovídajícím izolačním nátěrem.
Naneste 1-2 vrstvy. Některé nátěry vyžadují další ošetření.
Čištění: Očistěte jemným hadříkem nebo žínkou, použijte například Flügger Fluren 32.
Poznámka: Nekryje průsak vodo-rozpostných barev nebo nikotinu.
Technické údaje - bílý
Typ:
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Celkové emise:
Omyvatelnost:
Hustota:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátová barva
1,45 kg/l
matný
60 % váhy, 40 % objemu
8-10 m²/l v závislosti na povrchu a metodě aplikace
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr po 2 hod.
plně vyzrálý po několika dnech
dle EN16000-9: 2006: <10 µg/m˛h po 28 dnech
třída 2, dle EN 13300
paropropustnost: Sd=0,18m
voda
V uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
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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.

