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Flügger Wood Tex® Opaque

Plně krycí lazurovací lak

Popis
Vodou ředitelný plně krycí tixotropní alkydový lazurovací  lak na dřevo. Proniká hluboko do struktury dřeva a vytváří  krycí 
polomatný ochranný film na povrchu, který chrání  dřevo před povětrnostními podmínkami. Uchovává  viditelnou strukturu 
dřeva. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Chrání před napadením plísní. Vhodný 
k ošetření základním impregnačním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva 
nebo jako udržovací nátěr na již lazurovacími laky ošetřeném dřevě.  V interiéru pouze na okna a vchodové dveře.

Odstíny 
Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL.

Aplikace
Používá se na dřevo v exteriéru. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře. Na nové a dříve ošetřené dře-
vo, např. borovici a jedli, včetně tlakově a vakuově impregnovaného dřeva. Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před 
nátěrem podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Odstraňte 
sprašné nebo uvolněné zbytky barvy/mořidla/laku. Lesklé povrchy vybruste do matu. Neošetřené nebo hrubé dřevo vysta-
vené vlhkosti ošetřete penetračním nátěrem Flügger 90 Aqua. Před použitím promíchat. Nanáší se štětcem nebo válečkem. 
Na neošetřené dřevo naneste 2 vrstvy.

Upozornění: Na horizontální konstrukce, kde se může hromadit voda, a na povrchy vystavené vysoké vlhkosti, např. 
příčné řezy, použijte poloprůhledné nátěry. Tím minimalizujete riziko odlupování barvy. Vlhkost dřeva před nátěrem lakem 
musí být max.: okna a dveře 12 %, ploty a obložení 18 %. PVC těsnicí pásky mohou způsobovat lepivost díky změkčovačům. 
U podkladů ošetřených při výrobě otestujte přilnavost laku na malé testovací ploše.

Zde vyobrazené vybrané odstíny jsou na smrkové dýze.
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Flügger Wood Tex® Window

Barva na okna

Popis
Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email, speciálně vyvinutý pro nátěry dřevěných oken a vchodových dveří. Snadno se nanáší, má velmi 
dobrou rozlévatelnost a poskytuje velmi robustní, povětrnostním podmínkám odolný povrch. Chrání povrch dřeva před napadením 
plísní. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnač-
ním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva nebo jako udržovací nátěr již ošetřeného dřeva 
a také na železo ošetřené ochranným antikorozním nátěrem. Tvrdý povrch nátěru je ideální pro použití barvy na okna, rámy a vchodové 
dveře.

Odstíny 
Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL.

Aplikace
Vhodný jako vrchní nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména na okna a dveře. V interiéru pouze na vnitřní rámy oken 
a vchodové dveře. Vhodný na nové a nebo již ošetřené povrchy z borovice nebo jedle, ale i na železo a ocel ošetřené antikorozním ná-
těrem (např. okapy, dveře apod.). Vytvrzená barva vytváří velmi tvrdý povrch, ideální pro rámy a křídla oken. Ošetřovaný podklad musí 
být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Před nátěrem je vhodné povrch očistit přípravkem Fluren 37. Plochy poškozené plísní 
umyjte nejdříve přípravkem Flügger Facade Anti-green. Zvětralé povrchy a uvolněné nátěry důkladně očistěte. Nové nebo neošetřené 
dřevo vystavené vlhkosti nejprve ošetřete základním nátěrem Flügger 90 Aqua. Aplikujte štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. 
Po 8 hodinách schnutí mohou být okenice umístěny do rámů oken a lehce přivřeny. Doporučená tloušťka vrstvy je min. 60 my, kterých 
je dosaženo ve 2 nátěrech.

Upozornění: 
Na horizontální konstrukce, kde se může hromadit voda, a na povrchy vystavené vysoké vlhkosti, např. příčné řezy, použijte poloprů-
hledné nátěry. Tím minimalizujete riziko odlupování barvy.
PVC těsnicí pásky mohou způsobovat lepivost díky změkčovačům.
Vlhkost dřeva před nátěrem barvou musí být max.: okna a dveře 12 % +- 3 %, ploty a obložení 18 %.

Zde vyobrazené vybrané odstíny jsou na smrkové dýze.
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Flügger Wood Tex® Opaque Wood Tex® Window 

Hustota 1,30 kg/l 1,24kg/l 

Obsah sušiny 52% váhy 
36% objemu

50% váhy 
38% objemu

Lesk 20, polomatný 40, pololesklý 

Vydatnost 6-8 m²/l neopracované dřevo 
10-12 m²/l opracované dřevo

8 m²/l hrubé dřevo 

Teplota při nanášení min. +5 °C max. 80 % vlh. min. +5 °C max. 80 % vlh. 

Doba schnutí * při 20 °C, 60 % vlh 1 h 1 h 

Další nátěr po 12 h po 4 h 

Počet nátěrů 2 1-2

Ředění nesmí se ředit voda 

Čištění nářadí voda a mýdlo voda 

Technická data

Flügger & Fiona distribuce:
JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

Tel.:  +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu
www.flugger.cz

Váš prodejce:


