
 

Produkta datu lapa  

Flügger Dekso 5 

 

 

 
Produkta īpašības 

Tips: Matēta akrila krāsa. 

Flugger Desko 5 apvieno lielisku matētu apdari ar izcilu tīrīšanas efektivitāti. 

Ārkārtīgi augstā izturīgā un putekļus atgrūžošā virsma padara to viegli tīrāmu.  

Krāsu toņu nosegšanas kvalitāte ir norādīta uz toņa etiķetes. 

Flugger Desko 5 baltie toņu, kā arī 1. bāzes produktiem ir Eiropas ECO etiķete. 

-Ārkārtīgi izturīga un viegli tīrāma virsma 

-Nemaina spīdīguma pakāpi, ja virsmai pieskaras vai to tīra 

-Izskatīgs, matēts rezultāts 

Lietošana 

Izmantot sienu un griestu apdarei iekštelpās. Nodrošina matētu, izturīgu virsmu, 

kura nemaina spīdīguma līmeni, kad tai pieskaras vai to tīra. Ļoti piemērota 

skolām, ofisiem, dzīvojamām istabām, virtuvēm un tādām telpām, kurās ir 

paaugstinātas prasības gan pēc funkcionalitātes, gan estētikas. 

 
Substrātam ir jābūt tīram, sausam un cietam. 

Viegli apkaļķojošas vai absorbējošas virsmas nogruntēt ar Flugger Sealer. 

Virmas tīrīšanu pirms tās apstrādes veikt ar Fluren 37 Basic Cleaner. 

Izaugumus notīrīt ar Fluren 39 pelējuma un aļģu tīrīšanas līdzekli. 

Nelielas plaisas var nostiprināt ar Desko-Plast Reinforcement. 

Uzklāt ar otu, krāsas rulli vai aerosolu. 

Jāievēro! Krāsojot laivu grīdas dēļus vai virsmas līdzīgu pielietojumu, jāņem 

vērā, ka laika gaitā var būt atkal redzama atsegta vai neapstrādāta koka tekstūra. 

Augstāk minētais notiek tāpēc, ka kokam ir tendence sarauties, piemēram ziemas 

laikā – zema gaisa mitruma apstākļos. 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:     Matēta akrila krāsa 

Blīvums:    1,32 kg/litrā 

Spīdīgums:    5, matēta 

Cietās daļiņas:   Svars, %: 57   Tilpums, %: 42 

Uzklāšanas proporcija:  8-10 m2 litrā vienā apstrādes reizē 

Uzklāšanas temperatūra:  Min. lietošanas temperatūra uzklāšanas un žūšanas  

     laikā: +5 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH 

Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH: Nožuvis, lai pieskartos: 1 stunda 

     Intervāls starp klājumiem: 6 stundas 

     Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām 

Mazgājamizturība:   Class 1, saskaņā ar EN 13300 

Atšķaidīšana:   ar ūdeni 

Darbarīku tīrīšana:   ar ūdeni 

Uzglabāšana:    Aukstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā.  

 
Atslēga: DESKO 5   2010. gada decembris aizstāj 2010. gada septembri 

 

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju. 

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas 

pieejama www.flugger.dk 

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem 

izmēģinājumiem un praktisko pieredzi. 

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80 
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