
Информационен лист за продукта  

Flügger Flutex 10 

 

 

 
Свойства на продукта 

Матова, акрилна боя, която осигурява красиво покритие с мек гланц. Продуктът е 

лесен за нанасяне и пребоядисване и осигурява здрава и миеща се повърхност, която 

издържа на почистване на място. 

 
· Красиви, плоски, наситени и не отразяващи 

· Лесно и бързо се прилага 

· Голям капацитет за разпръскване - страхотно покритие 

Приложение 

За вътрешна употреба на стени, например в институции, офиси, общи помещения и 

коридори. 

Нанасяне 

Субстратът трябва да е чист, сух и устойчив. 

Почистете преди обработката с боя. 

Интериорна употреба: Нанесете леко крещящи или абсорбиращи вътрешни основи с 

проникващ грунд. Външна употреба: Грундирайте с грунд за външна употреба. Ако има 

някакъв риск от проникване от водни оцветители, водни петна или никотин, намажете 

с Flugger Internal Stop Primer или Flügger Iso 5. 

Нанесете 1-2 слоя с четка за боя, с валяк за боядисване или чрез пръскане. 

В зависимост от субстрата, метода на нанасяне и температурата е възможно 

разреждане с до 10% вода. 

 

Flutex 10 в опаковки от 120 литра 

При ниски температури продуктът се сгъстява и става трудно да се изпомпва. 

Ето защо е важно продуктът да се съхранява в темперирана среда (приблизително 20 ° 

C). Избор на накрайник, когато използвате разпръскващо устройство Graco Ultramax 

695, 795, 1095 или Mark V: дюза №. 517, 519, алтернативно 521 за големи проекти се 

препоръчват. 



 
Технически данни 

Тип: Акрилна боя 

Специфична гравитация: 1,28 кг / литър 

Блясък: 10, матов 

Твърди вещества: Тегло%: 59 об. %: 44 

Скорост на разпространение: 8-10 м² / л, в зависимост от повърхността и 

                                  метод на приложение 

Температура на приложение: Мин. работна температура по време на приложение 

                                  и сушене / втвърдяване: +5 ° C 

                                  Макс. атмосферна влажност 80% относителна 

влажност 

Време за сушене при 20 ° C, 60% относителна влажност: Сух на допир: 1 h 

                                  Интервал на възстановяване: 2 h 

                                  Напълно излекуван: Няколко дни 

Обща емисия: EN16000-9: 2006: <150 µg / m2h след 28 дни 

                                  Отговаря на стандарта за емисии IAW. EN 15251 

Плътност: Пропускливост на водни пари: Sd = 0,21 m 

                                  равен на клас 2, съгласно EN 7783-2 

Миене: Клас 1, съгласно EN 13300 

Разреждане: 1-ви слой: Вода 

Почистване на инструменти и др .: Вода и сапун 

Съхранение: хладно, без замръзване и плътно затворено 

 


