Flügger Olej Classic
Rozpouštědlový alkydový olej
Popis

Rozpouštědlový alkydový olej s velmi dobrou schopností proniknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo před proschnutím
a praskáním. Zachovává přirozený vzhled ošetřeného dřeva a poskytuje ochranný povrch před pronikáním vody do ošetřeného dřeva.
Obsahuje UV-filtr. Chrání povrch dřeva před napadením plísní a řas. Vhodný do exteriéru na povětrnostním podmínkám odolné tmavé
dřevo nebo na tlakově impregnované dřevo, kde je vyžadován přirozený vzhled dřeva. Obzvlášť vhodný na exotické a trvanlivé dřeviny,
jako jsou týk, mahagon, cedr, modřín apod. Ideální k ošetření teras a zahradního nábytku.

Odstíny

Vyrábí se ve dvou základních odstínech – bezbarvý a týk.

Aplikace

Používá se v exteriéru na základní údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku z tmavých druhů dřev odolných vodě a tlakově
impregnovaného dřeva. Při použití na povrchy z neimpregnované borovice, jedle a modřínu je nutné počítat s častější údržbou. Bezbarvé provedení má obecně kratší životnost. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou. Neošetřené dřevo zasažené plísní nebo řasami se čistí přípravkem Flügger Facade Anti-green. Čištění povrchů z borovice, jedle a tlakově
impregnovaných dřev, které byly vystaveny povětrnostním podmínkám, se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva A. Čištění povrchů
z exotického dřeva, které byly vystaveny povětrnostním podmínkám, se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva B. Dřevo dříve ošetřené olejem se ošetří ihned po čištění a broušení. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Opakujte nanášení mokrý do mokrého,
až je dřevo plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. Po 20 minutách přebytečný olej setřete suchým štětcem
nebo hadrem. Po vyzrátí lze přetírat většinou druhů barev. Lze nanášet i při nízkých teplotách, i ve slabém mrazu, za předpokladu, že
je podklad suchý a nehrozí kondenzace. Olejované povrchy se udržují podle potřeby 1-2krát ročně, dříve než se opotřebují.

Upozornění:

Vlhkost dřeva před nátěrem olejem musí být max.: okna a dveře 12 %, ploty a obložení 18 %. Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto
jej namočte do vody nebo spalte.
Zde vyobrazené vybrané odstíny jsou na smrkové dýze.

Technická data
Flügger

Olej Aqua

Olej Classic

Hustota

1,1 kg/l

0,85 kg/l

Obsah sušiny

22% váhy

34% váhy
30% objemu

Vydatnost

4-10 m²/l

4-10 m²/l

Teplota při nanášení

min. +10°C
max. 80 % vlh.

min. +10°C

Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh

6h

6h

Další nátěr

po 24 h

po 12 h

Počet nátěrů

2

2

Ředění

neředí se

neředí se

Čištění nářadí

voda a mýdlo

Fluren 59

Váš prodejce:

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

