
 

Produkta datu lapa  

Flügger Flutex 3 

 

 
Produkta īpašības 

Līdzena akrila krāsa. 

Flutex 3 ir apbalvota ar Eiropas ECO etiķeti: 

 
SV/07/02 

- Piemērots izmantošanai 

iekštelpās 

- Ierobežots bīstamu sastāvdaļu 

saturs 

- Zems šķīdinātāju saturs 

 

 

 

Lietošana 

Izmantojot Flutex 3 uz iekštelpu griestiem, tādās vietās, kur nav paaugstinātas 

prasības pēc izturības uz mazgājamizturības, kā dzīvojamās istabas, koplietošanas 

telpas, koridori un pagrabi. 

 

Apstrāde 

Substrātam ir jābūt tīram, sausam un cietam. Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner 

pirms krāsošanas uzsākšanas. Nogruntēt viegli kaļķojošos un absorbējošus iekštelpu 

substrātus ar Flugger Sealer. Uzklāt 1-2 kārtam ar otu, krāsas rulli vai arī ar 

aerosolu. Nebloķē ūdens bāzes krāsvielu, ūdens traipu vai nikotīna nonākšanu ar 

laiku krāsas virspusē. 

Ja pastāv ūdens krāsvielu, ūdens traipu un nikotīna cauri spīdēšanas risks, 

izmantot Flugger Iso P & F.  

Atkarībā no lietošanas metodes un temperatūras, ir iespējama krāsas atšķaidīšana ar 

līdz 10% ūdens 

 

Uzturēšana un tīrīšana 

Tīrīt virsmu cik maigi vien iespējams. Apstrādājot līdzenas virsmas, iespējama 

spīdīgu plankumu parādīšanās. 

 

Efektīva lietošana 

Lūdzu iepazīstieties ar informāciju, kas pieejama uz produkta etiķetes, gan arī ar 

informāciju 

www.flugger.com 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:      Akrila krāsa 

Blīvums:     1,42kg/litrā 

Spīdīgums:     3 

Cietās daļiņas:    Svars, %: 52 Tilpums, %:30 

Uzklāšanas proporcija:   7-9m2 litrā  

      5-6m2 litrā uzklāšanai izmantojot aerosolu 

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: 2 stundas 

      Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām 

Mazgājamizturība saskaņā ar EN1330 Class 4    

Atšķaidīšana:    Ar ūdeni 

Darbarīku tīrīšana:    Ar ūdeni 

Uzglabāšana: Aukstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā 

 
Atslēga: FLUTEX 3 2009. gada oktobris aizstāj 2008. gada decembri 

 

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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