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Středněvrstvý lazurovací lak
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Flügger Wood Tex® Transparent

Středněvrstvý lazurovací lak

Popis
Klimaticky odolný tenkovrstvý alkydový lazurovací lak na bázi vody. Zvýrazňuje přirozenou 
strukturu dřeva a poskytuje poloprůhledný povrch. Chrání před působením povětrnostních pod-
mínek a prodlužuje životnost dřeva. Brání vzniku plísní na povrchu dřeva. Životnost až 10 let. 
Lehce rosolovitá tixotropní konzistence umožňuje nanášení bez skapávání.

Odstíny
Vyrábí se ve dvou základních bázích, z nichž je možno namíchat stovky barevných odstínů dle 
vzorníků Flügger 900, RAL a NCS. Zobrazené vzorky odstínů se mohou ve finále mírně lišit 
z důvodu aplikace na různý podklad a různého počtu nanesených vrstev nátěru. Před aplikací 
doporučujeme provést zkušební nátěr.

Aplikace
Používá se na dřevo v exteriéru. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře. Vhodný 
na hrubé nebo hoblované dřevěné povrchy - jak neošetřené, tak i ošetřené - kde se vyžaduje 
průhledného vzhledu. Také vhodný na tlakově nebo vakuově impregnované dřevo. Nevhodný 
na dřevo, které bylo dříve natřeno barvou nebo plně krycím lazurovacím lakem. Podklad musí 
být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy od-
straňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Odstraňte sprašné nebo uvolněné zbytky barvy 
nebo lazurovacího laku. Lesklé povrchy zbruste do matu. Savé podklady, např. neošetřené 
a opotřebené dřevo, nebo dřevo vystavené vlhkosti ošetřete penetračním nátěrem Flügger 90 
Aqua. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem ve dvou vrstvách.

Upozornění: Nátěry tenkovrstvým lazurovacím lakem vyžadují častější údržbu než plně krycí
nátěry. Nepoužívejte bezbarvé vrchní nátěry. Bezbarvá varianta není vhodná jako finální vrchní 
nátěr.

Technická data
Typ: vodní báze
Hustota: 1,04 kg/l
Lesk: 30
Obsah sušiny: 16 % váhy, 12 % objemu
Vydatnost: nehoblované dřevo 4-5 m²/l

hoblované dřevo 9-10 m²/l
Teplota při nanášení: min. +5 °C, max. 80 % vlh. 

při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh. na dotek 4 hod.  

další nátěr po 12 hod.
plně vyzrálý  po několika dnech

Ředění: neředí se
Čištění nářadí: voda a mýdlo
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Tónované odstíny

U-600

U-604

U-608

U-612

U-616

U-423

U-601

U-605

U-609

U-613

U-617

U-449

U-602

U-606

U-610

U-614

U-618

U-450

U-603

U-607

U-611

U-615

U-619

U-497

smrk smrk smrk smrk

smrk smrk smrk smrk

smrk smrk smrk smrk

smrk smrk smrk smrk

smrk smrk smrk smrk

smrk smrk smrk smrk



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:

Flügger Wood Tex® Transparent

Hustota 1,04 kg/l

Lesk 30

Obsah sušiny 16 % váhy 
12 % objemu

Vydatnost nehoblované dřevo 4-5 m²/l
hoblované dřevo 9-10 m²/l

Teplota při nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh.
při nanášení a schnutí/zrání

Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh na dotek 4 hod.

Další nátěr po 12 h

Plně vyzrálý po několika dnech

Ředění neředí se

Čištění nářadí voda a mýdlo


