Technický list
Flügger Barva na beton (Floor Paint PU)
Popis produktu
Flügger Floor paint jsou nátěrové hmoty pro betonové a dřevěné podlahy. Produkty kombinují snadnou aplikaci, nosnost,
omyvatelnost a povrchovou úpravu.
Vlastnosti produktu
Pololesklý povrch s vysokou odolností proti otěru. Doporučeno pro prostory se středně funkčními požadavky, stejně jako
venku na betonu chráněném před povětrnostními vlivy, které jsou vystaveny menšímu používání, opotřebení a znečištění.
Čištění vodou, drhnutím i univerzálními čistícími prostředky.
• Snadné nanášení
• Povrch odolný vůči abrazi
• Nežloutne
Použití
Podlahy v obytných místnostech, halách, vchodech, kancelářích, kuchyních, umyvárnách, komerčních prostorách, klinikách,
schodištích a schodištích. V exteriéru na schodech, v galeriích a balkónech chráněných proti povětrnostním vlivům.
Podklad
Musí být čistý, suchý, pevný a připraven na nanesení dalšího nátěru.
Příprava
Odstraňte cementovou suspenzi strojovým broušením. Odstraňte uvolněné a sypké zbytky materiálu a barvy broušením a
čištěním. Odstraňte špínu, mastnotu, vosk a ostatní látky čistícím produktem Fluren 37. Případné zbytky mýdla odstraňte
produktem Fluren 33. Zbruste a lesklé povrchy zmatněte. Opravte poškození v betonu opět betonem. Trhliny,
nepravidelnosti a otvory musí být spárovány epoxidovou spárou. Na beton naneste základní nátěr Flügger Sealer a na
dřevo Stop Primer. Nejlepší trvanlivost se dosahuje při 2 nátěrech. Některé odstíny vyžadují zvláštní zacházení.
Aplikace
Kartáčem nebo válcem. Rozhodněte se v závislosti na požadovaném konečném výsledku.
Aplikujte mokrý do mokrého a dokončete kartáčem / válcováním stejným směrem. Při následných nátěrech vždy používejte
stejné číslo šarže. Rozdíly v povrchové struktuře mohou mít za následek odchylku barev. Chlad / teplo může ovlivnit
viskozitu materiálu. Při sušení / vytvrzování musí být zabráněno kondenzaci. Chlad a zvýšená vlhkost prodlužuje dobu
schnutí a konečný interval vytvrzování. Zvýšená teplota a nízká vzdušná vlhkost snižují dobu schnutí a úplné vytvrzení.
Vždy proveďte testovací nátěr pro kontrolu délky schnutí a konečného výsledku.
Upozornění
Při nanášení povrchu provádějte kontrolu zatížení, dokud barva zcela nevyschne.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Akrylová podlahová barvy vyztužená PU
1,20 kg/l
40, polomat
váha 46%, objem 36%
cca 8 m²/l
min. +5˚C během schnutí/zrání, max. vlhkost 80%RH
na dotek:
1h
další nátěr:
3h
suchý na lehké použití/chůzi
12h
plně vyzrálý:
5-7dnů
Odolnost proti oděru ASTM 0D (čím nižší index, tím vyšší odolnost proti oděru): Index odolnosti odolnosti proti oděru: 70%
Ředění:
voda
Čištění nářadí:
voda, před čištěním vodou odstraňte co nejvíce nátěru
Skladování neotevřených/otevřených plechovek:
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.

