Technický list
Flügger Interior Magnetic Board
Popis produktu
Základní nátěr s magnetickým efektem, kterým lze vytvořit dekorativní nástěnky na různé podklady.
Po zaschnutí naneste krycí nátěr s leskem min. 7. Poté je možné podklad používat jako magnetickou nástěnku.
- pro tvorbu nástěnky – kdekoliv
- magnetický efekt na různých podkladech
- v kombinaci s Blackboard Finish - magnetická tabule
Použití
Používá se do interiéru pro tvorbu magnetické nástěnky. Na filc, vlákno, dřevotřísku, omítku, beton,
sádrokartonové desky, stěrkované plochy a MDF desky.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Dle potřeby podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Hladké povrchy
zdrsněte. Před a během aplikace promíchejte.
Nanáší se štětcem nebo válečkem v hojném množství. Aplikujte magnetický základní nátěr 2-3x, poté 1-2 nátěry
(lesk min. 7) v požadovaném odstínu.
Pokud se vyžaduje povrch, na který se bude moci psát, je vhodné jako vrchní nátěr nanést v 1-2 vrstvách Flügger
Interior Blackboard Finish.
Správná praxe
Flügger Interior Magnetic Board je vhodný také na dřevo. Čím více dřevo pracuje, tím větší je riziko praskání.
Pokud natíráte borovici, doporučuje se udělat testovací nátěr na malé ploše, aby se zjistilo, zda nátěr nepraská.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

vodní alkydová barva
2,4 kg/l
80 % váhy, 52 % objemu
3-6 m²/l
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1-2 hod.
další nátěr
po 4 hod.
plně vyzrálý
po několika dnech
voda, max. 2 %
voda s mýdlem
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.

