Technický list
Flügger Facade Grunt/Primer
Popis produktu
Univerzální základní penetační nátěr na fasády. Vyztužuje podklad a zlepšuje jeho přilnavost k dalším nátěrům a tím
zajišťuje jejich rovnoměrnost. Má výborné penetrační vlastnosti, minimalizuje absorpci vody do podkladu.
Výsledný povrch je vodoodpudivý, avšak propustný pro vodní páry.
- spojuje a zpevňuje podklad
- odpuzuje vodu
- parapropustný
Použití
Na ošetření lehce sprašných a absorpčních minerálních fasád, např. omítek, betonu a lehkého betonu, před aplikací krycího
nátěru. Pro krycí nátěr jsou vhodné všechny typy fasádních barev, kromě silikátových.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý a pevný.
Odstraňte velmi sprašné nebo uvolněné části omítky. Pokud je to nutné, podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Plíseň a řasy
odtraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green.
Nanáší se štětcem, válečkem mokrý do mokrého, dokud není podklad plně napuštěn. Neředí se.
Jako vrchní nátěr použijte Flügger Facade Universal, Flügger Facade beton, Flügger Facade Impredur.
Vyvarujte se aplikaci na přímém slunci a za větru.
Čištění a údržba
Pravidelně kontrolujte stav fasády. Plíseň a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Podle potřeby obnovte
nátěr.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátový základní nátěr se silikonem
1,00 kg/l
cca 4 % váhy
3-7 m²/l v závislosti na podkladu
min. +2 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr po 6 hod.
neředí se
voda a mýdlo
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
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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.

