Technický list
Flügger Interior Stop Primer
Popis produktu
Základní vodou ředitelný izolační nátěr na dřevo a stěny v interiéru.
- výborně blokuje průsaky
- skvěle sjednocuje povrch
- může být přetírán barvou jakéhokoliv lesku a odstínu
Aplikace
Pouze do interiéru na neošetřené i ošetřené dřevo a stěny, kde hrozí poškození následného nátěru například nikotinem,
průsakem vodou nebo látkami ve dřevě/stěně. Flügger Interior Stop Primer má skvělé blokační vlastnosti a blokuje jak
znehodnocení barevnými skvrnami tak pozdější zviditelnění suků ve dřevě. Barevné skvrny se mohou přesto objevit
v případě proměnných vlastností dřeva nebo silného výskytu pryskyřice. Má skvělé sjednocující vlastnosti a může být po
zaschnutí přetírán barvou na vodní bázi. Také může být použit jako základní nátěr v interiéru na omítky, sádrokartony a
ošetřené stropy a stěny.
Použití
Povrch musí být čistý, suchý a pevný a vhodný k následnému nátěru. Očištěte povrch čističem Flügger Fluren 37. Flügger
Interior Stop Primer nanášejte štětecem, válečkem nebo stříkáním. Pokud nanášíte nátěr stříkáním, tryska musí být
dokonale čistá a zahřívací cívka nesmí být použitá. Stříkací zařízení očištěte studenou vodou jak před stříkáním, tak po
dokončení.
Pro optimální blokační efekt je někdy nutno nanést dva nátěry. Pokud je povrch silně zbarven, například průnikem sazí nebo
poškozením ohněm, doporučujeme nejdříve provést test.
Správná praxe
Poznámka: Minimální teplota při nanášení a schnutí/zrání +10 °C, vlhkost max. 80 % RH.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Schnutí při 20 °C, 60 % RH:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

základní vodou ředitelný izolační nátěr
1,26 kg/litr
polomat
váha %: 50,4 Objem %: 37,2
8-10 m²/litr
min. teplota při nanášení a schnutí/zrání: +10 °C, maximální vlhkost 80 % RH
na dotek:
½ hour
další nátěr:
6 hours
plně vyzrálý:
několik dní
neředí se
voda a mýdlo
v chladu, pevně uzavřeno 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.

