Technický list
Flügger Floor Varnish
Popis produktu
Flügger Floor Varnish je lak na vodní bázi na dřevěné podlahy. Nežloutne, poskytuje tvrdý, velmi robustní a
extrémně odolný povrch, který se snadno čistí.
- poskytuje extrémně odolný povrch, který se snadno čistí
- může být použit bez základního laku
- navrací dřevu originální a nový vzhled, nežloutne
Aplikace
Flügger Floor Varnish je vhodný pro použití doma nebo tam, kde dochází k podobnému opotřebení. Pro použití
na dřeva jako borovice, dub, jasan, buk, bříza, oregonská borovice nebo korek. Na neošetřené i dříve ošetřené
podlahy.
Použití
Povrch musí být čistý, suchý, pevný a kompletně zbaven prachu, vosku, omastku a zbytků mýdel. Dříve ošetřené
podlahy musí být očištěny přípravkem Flügger Floor Prepare. Setřete podlahu řádně hadrem namočeným v čisté
vodě a řádně vykrouceným, a nechte uschnout.
Neošetřené parkety a prkenné podlahy musí být ošetřeny Flügger Floor Primer, aby se zabránilo pohybu
lepených podlah. Dříve lakované podlahy obruste brusným papírem. Vysajte zbroušený povrch vysavačem.
Před použitím řádně promíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem s krátkým chlupem po létech. Naneste další
1-2 vrstvy laku, pokud nutno, mezi nátěry zbruste.
Čištění a údržba
Čistěte mýdlovou vodou, například použijte Flügger Fluren 32 Universal. Udržujte s Flügger Floor Varnish.
Tipy
Před nanášením nátěru nalakujte malou plochu na otestování produktu. Naneste dvě vrstvy s 6ti hodinovým
rozestupem. Výsledek zkontrolujte další den – vzhled, přilnavost a finální vrstvu.
Pro optimální výsledek se vždy ujistěte, že povrch je kompletně zbaven prachu.
Technické údaje
Typ:
Lesk:
Hustota:
Vydatnost:
Teplota pro nanášení:
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:

Ředění:
Čištění nářadí.:
Skladování:

lak na podlahu na vodní bázi
polo-lesklý 45
1,05 kg/l
cca 8-10 m²/l
min. teplota pro nanášení a pro schnutí/zrání: +13 °C
max vlhkost 80 % RH
na dotek: 1 h
další nátěr: 2 h, max 2 nátěry/den
lehce zaschlé: 24 h
plně vyzrálý: 7 dnů
neředí se
voda a mýdlo
v chladu, chraňte před mrazem, pevně uzavřeno

Před mytím vodou dstraňte z nářadí barvu. Zbylý lak nevylévejte do odpadu, ale odneste do recyklačního
střediska.
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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

