Technický list
Flügger Dekso 5
Popis produktu
Typ: Akrylátová barva, matná.
Dekso 5 kombinuje pěkný matný povrch s výbornými čistícími vlastnostmi. Je velmi robustní a odpuzuje
nečistoty, proto se velmi snadno čistí.
Kryvost tónovaných odstínů je uvedena natónovacím štítku.
Dekso 5 je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL
. vysoce robustní a omyvatelný povrch
· nemění lesk při dotyku nebo čištění
· krásný, matný povrch
Použití
V interiéru na stěny a stropy. Poskytuje matný robustní povrch, který nemění lesk při dotyku nebo
čištění. Velmi vhodný pro úřady, kanceláře, obývací pokoje, kuchyně a podobná místa s vysokými
nároky na funkčnost a estetiku.
Povrch musí být čistý, suchý a pevný. Lehce se odlupující nebo savé podklady natřete základem Flügger Sealer. Čištění
před nátěrem proveďte přípravkem Fluren 37. Plochy zasažené plísní očistěte přípravkem Fluren 39. Malé praskliny
zpevněte armovacím nátěrem Facade Armering.
Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Upozornění: Pokud jsou natírány dřevěné desky a podobné povrchy, neošetřené dřevo se časem může opět zviditelnit, a to
z důvodu stahování dřeva v zimním období, kdy je nízká atmosférická vlhkost.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % RH:
Emise:
Omyvatelnost:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátová barva, matná
1,32 kg/l
5, matná
57% váhy, 42% objemu
8-10 m²/l v závislosti na savosti podkladu a metodě nanášení
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
doba schnutí: 1 h
další nátěr:
4h
plně vyzrálý:
několik dní
EN16000-9:2006: < 190 µg/m²h po 28 dnech, IAW. EN 15251
třída 1, EN 13300
voda
voda
v chladu a suchu, v uzavřených nádobách
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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.

