Technický list
Flügger Interior High Finish 50
Popis produktu
Akrylátový email poskytující tvrdý, velmi robustní a omyvatelný povrch s excelentní povrchovou úpravou.
Nebrání průsaku vodorozpustných barviv, vodních skvrn nebo nikotinu. Tónované barevné odstíny se můžou po
prvním nátěru mírně lišit. Lesk 50 – pololesklý.
Interior High Finish 50 je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL.
- krásný pololesklý povrch
- velmi tvrdý a robustní povrch
- snadno omyvatelný povrch
Použití
Používá se na dřevo v interiéru, kde se vyžaduje tvrdý a robustní povrch s pěknou povrchovou úpravou, např. na
dvířka kuchyňských linek, parapety, nábytek a kovy ošetřené antikorozním nátěrem. Také vhodný na interiérovou
stranu oken.

Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte uvolněné zbytky barvy nebo sprašné barvy. Před nátěrem
omyjte podklad prostředkem Flügger Fluren 37. Nové nebo neošetřené dřevěné podklady ošetřete základním
nátěrem Flügger Interior Wood Primer. Velmi tvrdé a hladké podklady zdrsněte a ošetřete základním nátěrem
Flügger Interior Fix Primer.
Kovové podklady ošetřete vhodným antikorozním nátěrem.
Nanáší se štětcem, válečkem nebo malířskou stěrkou. Při aplikaci stříkáním neřeďte.
Čištění a údržba
Pro opravu nebo renovaci použijte stejnou barvu, jako při původním nátěru.
Správná praxe
Aby se předešlo poškození povrchu, zacházejte s natřeným podkladem opatrně.
Poznámka: Pokud natíráte špičaté, vroubkované nebo roubené dřevo, po čase půjde pod nátěrem vidět původní
dřevo, a to z důvodu sesychání dřeva, například v zimě, kdy je nižší atmosférická vlhkost.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Emise:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

vodou ředitelný akrylátový email
1,30 kg/l
50, pololesklý
48 % váhy, 38 % objemu
cca 9 m²/l
min. +5 °C
na dotek
1 hod.
další nátěr
po 6 hod.
při nižších teplotách a/nebo při vyšším RH se doba může prodloužit
dle EN16000-9:2006: < 10 µg/m²h po 28
voda. Při aplikaci stříkáním neřeďte.
voda s mýdlem
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
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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.

