Technický list
Flügger Facade Impredur
Popis produktu
Exkluzivní matná fasádní barva, která velmi silně odpuzuje špínu. Poskytuje vodoodpudivý, robustní povrch s maximální
klimatickou odolností. Zabraňuje penetraci vody, např. při bouřkách (voda se odráží), a zároveň zajišťuje dobrou
propustnost pro vodní páry. Flügger Facade Impredur splňuje vysoké požadavky na fasádní barvy, proto je vhodná např. do
městských zástaveb. Zabraňuje vzniku plísní a řas na povrchu.
Zesvětlení sytých odstínů v průběhu prvního roku je přirozenou reakcí a musí být očekáváno.
- naše nejkvalitnější fasádní barva
- exkluzivní fasádní barva
- odpuzuje nečistoty, klimaticky odolná
- velmi efektivně propouští vodní páry
Použití
Používá se v exteriéru na neošetřené minerální podklady, např. beton, vápenopískové cihly, omítky a dříve natřené
podklady.
Aplikace
Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Čištění před nátěrem je vhodné učinit přípravkem
Fluren 37. Plochy poškozené plísní nejprve očistit přípravkem Flügger Facade Anti-green.. Neošetřené, absorpční nebo
lehce sprašné podklady ošetřete penetračním nátěrem Flügger Facade grunt. Prakliny mohou být vyplněny barvou Flügger
Facade Impredur s přídavkem Flügger granulátu. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Aplikujte v tenkých
vrstvách, abyste se vyhnuli vzniku prasklin. Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením dvou vrstev.
Čištění a údržba
Pravidelně kontrolujte stav fasády. Plíseň a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Podle potřeby obnovte
nátěr.
Správná praxe
Vyvarujte se aplikace na přímém slunci a za větru. V opačném případě by mohlo dojít k vyblednutí jak světlých, tak i
tmavých barev. Cihly musejí být před nátěrem alespoň 2 roky staré a spoje vyplňené.
Není vhodný na Flügger Facade armovací nátěr - hrozí praskání.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Paropropustnost:
Omyvtaelnost dle EN 13300:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

silikonová emulze založená na bázi pryskyřice
1,50 kg/l
2, matný
61 % váhy, 44 % objemu
6-8 m²/l
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr
po 12 hod.
plně vyzrálý
po několika týdnech
Sd = 0,08 m, ekv. třídě 1 dle EN 7783-2
třída 2
voda
voda a mýdlo
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
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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.

