Technický list
Flügger Metal Pro Metal Enamel 90
Popis produktu
Rychleschnoucí email, chemicky odolný. Poskytuje tvrdý a robustní povrch, který je lesklý, barevně stálý a velmi odolný vůči
nepřízni počasí, oleji a vodě. Černý odstín dostupný i v matném provedení. Zvláště vhodný pro aplikaci v ne příliš příznivém
období brzkého jara nebo podzimu, kdy výrobky na bázi rozpouštědel schnou rychleji než vodou ředitelné produkty. Odolává
teplotám do 80 °C.
Aplikace
Pro použití do interiéru a exteriéru jako průmyslový email na železo a kovy ošetřené antikorozním nátěrem. Např. stroje,
traktory, ocelové plechy a ocelové konstrukce na budovách, také vhodný na výrobky z tepaného železa - brány, zábradlí, ploty
a lampy.
Podklad musí být čistý, suchý a pevný, prostý nečistot, mastnoty a oleje. Odstranit volné části nátěrů.
Čištění před nátěrem provést Fluren 37. Plochy poškozené plísní očistit Flügger Facade Anti-green. Po čištění povrch důkladně
opláchnout čistou vodou. Hladké nebo natřené povrchy zdrsnit. Neošetřené železo a ocel ošetřit antikorozivním nátěrem
Flügger Anti-korozivní základ nebo Flügger Multiprimer. Galvanizované podklady ošetřete antikorozivním nátěrem Flügger
Multiprimer.
Aplikovat 2 vrstvy antikorozivního nátěru a 2 vrstvy krycího nátěru Flügger Metal Enamel. Výsledného lesku se dosáhne po
aplikaci druhé vrstvy. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem, válečkem nebo air-mix stříkáním.
Čištění a údržba
Čistic pomocí Fluren 37 základním čističem nebo Flügger Façade Anti-green pokud je potřeba. Průběžně kontrolovat napadení
rzi a v případě potřeby zavčasu aplikovat udržovací nátěr – očistit, lehce přebrousit, základovat a natřít.
Dobrá praxe
Je důležité dodržovat intervaly mezi nátěry, aby byl zajištěn co nejlepší efekt. Proveďte čištění a broušení opatrně. Ujistěte se,
že je vydatnost dle doporučení k získání optimální ochranné vrstvy.
Upozornění: Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Tloušťka nátěru v jedné vrstvě:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

Klíč: METAL 90

alkyd

1,3 kg/l
90, černý i v matu
67% váhy, 38% objemu
8-12 m2/l neředěný
za mokra 100 µm
za sucha 40 µm
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr po 4 hod.
Při aplikaci stříkáním metodou mokrý do mokrého doba schnutí 1den-2týdny
plně vyzrálý po několika dnech
neředit
lakový benzín
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.

