Technický list
Flügger Wood Tex Classic 01 Oil Primer
(dříve Flügger 90 Classic)
Popis produktu
Rozpouštědlový alkydový penetrační olej na dřevo. Penetruje hluboko do dřeva, zaplňuje póry a zajišťuje dobrou přilnavost
vrchního nátěru. Brání vzniku plísní a řas ve vrchním nátěru.
- penetruje hluboko do dřeva a chrání dřevo před vlhkostí
- minimalizuje tvorbu prasklin ve dřevě
- potlačuje vznik plísní na finální povrchové úpravě
Aplikace
Vhodný v exteriéru jako základní nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované dřevo. Např. na ochranu příčných řezů dřeva,
nechráněných a exponovaných částí budov jako jsou obložení střech, zábradlí apod. V interiéru se používá pouze na okna a
vchodové dveře.
Podklad musí být savý, čistý, suchý a pevný. Dříve ošetřené dřevo omyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte
přípravkem Flügger Facade Anti-green. Zvětralé povrchy, uvolněné nátěry nebo skvrny důkladně očistěte. Před použitím
promíchejte. Nanáší se štětcem. Přebytečný olej se setře hadrem. Jako krycí nátěr použijte mořidlo nebo barvu, aplikujte do 14
dnů po ošetření základním nátěrem. Lze nanášet i při nízkých teplotách, i ve slabém mrazu, za předpokladu, že je podklad suchý a
nehrozí kondenzace. Vlhkost dřeva před nátěrem barvou musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3, ploty a obložení 18 %.
Pro více informací viz etiketa.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

penetrační olej
0,84 kg/l
22 % váhy, 19 % objemu
5-10 m2/l v závislosti na drsnosti podkladu
Min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek:
2 hod.
další nátěr:
alkydovou barvou:
15 min. mokrý do mokrého
vodou ředitelnou barvou: 16 hod.
plně vyzrálý:
po několika dnech
nesmí se ředit
minerální teprentýn
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: F90 C
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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.

