Technický list
Flügger Wood Tex Aqua 05 Acryl 30
Popis produktu: Flügger Wood Tex Aqua 05 Acryl 30 je polomatný, silný, plně krycí nátěr, který dokonale zakryje texturu i
strukturu dřeva. Zabraňuje růstu plísní a řas na povrchu.
- jednoduchá aplikace
- snadná renovace
- maximální trvanlivost
Aplikace: Flügger Wood Tex Aqua 05 Acryl 30 se používá na dřevěné části domu jako jsou podhledy, štíty domu, a
fasády, jakož i na ostatní dřevěné prvky zahradní architektury – lavičky, průlezky, ploty, atd.
Ideální pro světlé typy dřeva jako jsou smrk nebo borovice, včetně tlakově či vakuově impregnovaného dřeva. Podklad
musí být impregnovan nebo dříve kvalitně ošetřen.
Podklad: Musí být čistý, suchý, pevný, a vhodný k následnému nátěru. Vyvarujte se nedostatečně ošetřených řezů dřeva,
nerovností ve dřevě – v opačném případě hrozí v těchto místech kumulace vody. Vlhkost dřeva max.: okna a dveře 12%;
převisy, podhledy, ploty a obložení: 18%.
Použití: Odstraňte zbytky lazury, barvy, a rozkládající se dřevo očištěním a vybroušením. Odstraňte nečistotu, špínu,
mastnotu, a sprašný materiál pomocí čistícího prostředku. Řasy a plísně musí být dokonale odstraněny pomocí čistícího
prostředku Flügger Facade Anti-green. Zakulaťte ostré hrany, aby bylo zajištěno co nejlepší krycí síly nátěru. Všechny
surové dřevěné produkty musí být ošetřeny nátěrem před montáží nebo ihned po ní. Lesklé, dříve natřené povrchy je
nutné zbrousit do matu. Nové nebo surové čisté dřevo musí být ošetřeno impregnačním náterem Flügger Wood Tex Aqua
01 Priming Oil. Povrch, který je připraven k natření a byl neošetřen po více než 4 týdny, musí být očištěn a uvolněná
vlákna dřeva musí být odstraněna. Nejlepší životnosti je docíleno aplikací 2 nebo více vrstev nátěru.
Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. V případě použití válečku nebo stříkáním začistěte finálně štětcem. Vyberte
vhodné nářadí dle požadovaného výsledku. Aplikujte mokrý do mokrého v jedné vrstvě a na závěr uhlaďte ve směru let
dřeva štětcem. Na jednu zakázku použijte vždy stejnou šarži produktu.
Studené nebo velmi horké počasí může ovlivnit materiál a jeho viskozitu. Teplota při aplikaci musí dosahovat min. 15°C,
vyvarujte se aplikaci při vzdušné kondenzaci vody (rosa, mlha), a na přímém slunci. Studené počasí a vysoká vlhkost
zvyšuje dobu schnutí, vytvrzení a interval pro další nátěr. Vysoká teplota a nízká vlhkost snižuje dobu schnutí a vytvrzení
nátěru.
Za účelem dosažení lepšího výsledku doporučujeme vždy provést testovací nátěr na malé ploše.
Vzhled finálního nátěru: Polomatný a krycí, očekávaná životnost cca 15let. Životnost závisí na volbě barevného odstínu,
kvalitě dřeva, struktuře, tloušťce vrstvy, aplikaci a umístění. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátová barva, polomatná
1,26 kg/l
50 % váhy, 36 % objemu
nehoblované: 6-8 m²/l
hoblované: 8-10 m²/l
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1h
další nátěr
po 5h
plně vyzrálý
po několika dnech
voda
voda a mýdlo
v chladu, pevně uzavřen, chraňte před mrazem
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Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

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.

