Technický list
Flügger Dekso 20
Popis produktu
Polomatná akrylátová barva na stěny s extra silnou krycí schopností. Doporučeno pro místnosti, ve kterých jsou kladeny
vysoké nároky na funkčnost a estetiku, například které jsou vystaveny vlhkosti, častému znečištění a opotřebení – kuchyně,
vchody, koupelny. Je vysoce robustní a odpudivá vůči skvrnám a nečistotám. Vysoce omyvatelná, možno čistit
neabrazivním čističem <pH 9, vodou, kartáčem, hadříkem nebo vysokotlakým čištěním (max. 80 bar, min. 30 cm od
podkladu, teplota vody max. 30 °C).
- vysoce odolná povrchová úprava
- extra robustní
- vysoce omyvatelná
Aplikace
Kuchyně, WC, obchody, průmyslové haly, ústavy, nemocnice, chodby. Vhodná k ošetření betonu, odlehčeného betonu,
omítky, cihel, sádrokartonu, cementovláknitých desek.
Poznámka: Nevhodná na povrchy, kde je vyžadovaná vodotěsná nebo parotěsná ochrana.
Podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty, sazí, nikotinu. K blokaci nežádoucích skvrn použijte vhodný prostředek. Tvrdé,
hladké povrchy zbruste a podle potřeby natřete základním nátěrem. Všechny nerovnosti na stěně vyspravte. Savé a porézní
podklady napenetrujte.
Naneste 1-2 vrstvy nátěru.
Ochrana životního prostředí
Před mytím ve vodě odstraňte z nářadí co nejvíce barvy. Zbytky tekuté barvy nevylévejte do odpadu, zlikvidujte je v místní
recyklační stanici. Minimalizujte plýtvání barvou tím, že si předem spočítáte, kolik se má použít. Správně skladujte
přebytečnou barvu, aby bylo možné použít zbytky, a tím minimalizovat dopad na životní prostředí.
Technické údaje
Hustota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Omyvatelnost dle EN 13300:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

1,28 kg/l
20, polomatný
53 % váhy, 39 % objemu
8 m²/l v závislosti na podkladu a způsobu aplikace
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr
po 4 hod.
plně vyzrálý
28 dní
třída 1
neředit
voda
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

(EUH208) Obsahuje senzibilizující látku. Může vyvolat alergickou reakci.
(EUH210) Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
(EUH211) Varování! Mohou se tvořit nebezpečné dýchatelné kapičky
Emise viz ISO 16000-9: 2011 <10 µg/m²h po 28 dnech
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Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, 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.

