Technický list
Flügger Facade Universal
Popis produktu
Klimaticky odolná víceúčelová barva. Poskytuje pěkný, rovnoměrný a hladký vápenný povrch. Povrch je klimaticky odolný a
chrání před pronikáním vody (při bouřkách) a zároveň propustný pro vodní páry. Tyto vlastnosti dělají z Flügger Facade
universal nejlepší alternativu na natřené, vápněné, mírně porézní podklady a také na podklady méně pevné.
Brání vzniku plísní a řas.
Upozornění: Kryvost tónovaných odstínů je uvedena na tónovacím štítku.
- stejnoměrný, matný, vápenný povrch
- univresální, také vhodný na méně pevné podklady
- parapropustný
Použití
Pro venkovní použití na minerální zdivo jako jsou omítky, vápenopískové cihly, beton a také na podklady, které byly již dříve
ošetřeny vápenným nátěrem. Také vhodný na nové, neošetřené fasády.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý, pevný a nepříliš sprašný. Čerstvě omítnuté zdivo musí být dokonale suché. Odstraňte
uvolněné zbytky barvy nebo vápna. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Fluren 37, plísně a řasy prostředkem Flügger
Facade Anti-green. Menší praskliny zdiva opravte. Jako základní nátr použijte Flügger Facade Primer. Velmi sprašné nebo
savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Facade grunt.
Nanáší se v 1-2 vrstvách plochým štětcem, válečkem nebo stříkáním. První nátěr může být naředěn přibližně 10 % vody.
Upozornění: Staré domy omítnuté vápennou omítkou by měly být ošetřeny pouze vápenným nátěrem nebo natřeny
silikátovou barvou.
Čištění a údržba
Pravidelně zdivo kontrolujte. Odstraňte plíseň a řasy přípravkem Flügger Facade Anti-green. Podle potřeby obnovte nátěr.
Správná praxe
Během nanášení chraňte povrch před větrem a přímým slunečním světlem.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Paropropustnost:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

olejová emulzní barva
1,39 kg/l
2, matný
55 % váhy, 37 % objemu
8-10 m²/l
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr
po 24 hod.
na cementovém povrchu 4 týdny
plně vyzrálý
po několika dnech
Sd= 0,13 m, ekv. třídě 1 dle EN 7783-2
voda
voda s mýdlem
v uzavřených nádobách, v chladu, 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.

