
Produkta datu lapa  

Flügger Flutex 20S 

 

 
Produkta īpašības 

Pusmatēta lateksa krāsa uz PVA bāzes augstas noturības virsmu krāsošanai 

iekšdarbos. Virsma ir viegli kopjama un tās spīdums ir vienmērīgs no visiem skata 

leņķiem. 

Flutex 20 piešķirta Eiropas ECO etiķete vairāk... 

 
SV/07/02 

- Piemērota izmantošanai iekštelpās 

- Nodilumizturība 

- Zems šķīdinātāju saturs 

- Bieza konsistence 

 

-līdzena, vidēji matēta un skaista virsma 

-glīts un viendabīgs rezultāts no visiem skata leņķiem 

-ļoti izturīga un mazgāšanai piemērota virsma. 

Lietošana 

Piemērota lietošanai iekštelpās uz sienām virtuvēs, tualetēs, skolās, slimnīcās, 

restorānos, sabiedriskās un ražošanas telpās, kuru virsma ir pakļauta paaugstinātai 

netīrumu vai arī lietojuma iedarbībai. Īpaši piemērota uz apmetuma, betona, 

ģipškartona virsmām, kā arī uz stikla audekliem un stikla filca klātām virsmām, uz 

kurām krāsa nodrošina bagātīgu izskatu bez izmaiņām substrāta struktūrā (nav 

aizpildoša). 

Apstrāde 

Substrātam ir jābūt tīram, sausam un cietam. Iepriekš krāsotas virsmas notīrīt ar 

Fluren 37 Basic Cleaner pirms krāsošanas uzsākšanas. Nogruntēt viegli kaļķojošos un 

absorbējošus iekštelpu substrātus ar Flugger Sealer. Uzklāt 1-2 kārtās ar otu, 

krāsas rulli vai arī ar krāsu izsmidzināšanas iekārtu (piem. Graco). 

Ja krāsojamā virsma bojāta ar ūdens notecējumiem, krāsu, tintes, nikotīna u.c. 

traipiem, tad gruntēšanai izmantot Flugger Iso Primer & Finish vairāk....  

 

 

Flugger Flutex 120 litru iepakojumā. 

Zemās temperatūrās produkts sabiezē un ir grūti lietojams. 

Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka produkts tiek glabāts mērenā vidē (aptuveni +20 

C). Mēs iesakām sekojošu uzgaļu izvēli strādājot ar Graco aerosolu ierīcēm Ultramax 

695, 795, 1095 vai Mark V: 517, 519  vai arī 521 lieliem projektiem. 

Tīrīšana un uzturēšana 

Flutex 20S ir piemērots tīrīšanai. Iespējams tā tīrīšanai izmantot Fluren 32 

Universal Cleaner. 

Atsevišķu virsmas daļu un skrāpējumu labošanā izmantojama pati krāsa. 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:      PVA krāsa 

Blīvums:     1,40kg/litrā 

Spīduma pakāpe:     20, vidēji matēts 

Sausais atlikums:    Svars, %: 60 Tilpums, %:44 

Uzklāšanas proporcija:   7-9m2 litrā atkarībā no virsmas raupjuma 

Lietošanas temperatūra   Min. temp. žūšanas un uzklāšanas laikā +5C 

      Max. gaisa mitrums: 80% 

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

      Intervāls starp klājumiem: 6 stundas 

      Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām 

Kopējā emisija:    EN16000-1:2006 <10 µm/m2h pēc 26 nedēļām 

Blīvums:     Ūdens tvaiku caurlaidība Sd=0.21 m  

      saskaņā ar class 2, EN 7783-2 

Mazgājamizturība:    Class 2, saskaņā ar EN 13300   

Atšķaidīšana:    ar ūdeni 

Darbarīku tīrīšana:    Ar ziepēm un ūdeni 

Uzglabāšana: Aukstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā 

 
Atslēga: FLUTEX 20S 2010. gada decembris aizstāj 2010. gada jūniju 

 

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. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.profcentrs.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=112&lang=lv
www.flugger.dk


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

 

 

 

 


