
Produkta datu lapa  

Flügger High Tech Aluminium 

 

 
Krāsa, ūdens bāzes 

(Flügger High Tech aluminiummaling, vandig) 

 
Produkta apraksts 

Tips: Ūdens bāzes, alumīnija krāsa. 

Flugger High Tech Aluminium Paint ir ūdens bāzes, termostabila, alumīnija pigmentu 

emulsijas krāsa. 

Spēj izturēt temperatūru līdz +100 C, uz īsiem laika periodiem arī temperatūras 

līdz +300 C. Alumīnija krāsa neaizsargā pret koroziju. 

 
Produkta lietošana 

Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārtelpās uz gruntēta metāla un dzelzs 

virsmām. 

Īpaši piemērota tiešai uzklāšanai uz asfaltētām caurulēm. Vienlīdz piemērota uz 

sienām, lai radītu metāla veida virsmu. 

Virsmai ir jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai krāsošanai. Dzelzs virsmām 

pirms produkta uzklāšanas ir jābūt nogruntētam ar rūsas veidošanos kavējošu grunts 

krāsu: Flugger Metal Pro Anti-corrosive Primer vai Flugger Metal Pro Multi Primer. 

Grunts atkarīga no korozijas klasifikācijas. 

Produkts pirms lietošanas ir jāsamaisa. 

Uzklāt ar otu. 

Ja Flugger High Tech Aluminium Paint (ūdens bāzes) tiek uzklāta uz virsmām, kuras 

pēc tam ir plānots apstrādāt ar citu krāsu, mēs iesakām izmantot Desko-plast 5 vai 

arī Flutex 7S. 

Jāievēro! Virsmas, kas ir apstrādātas ar alumīnija krāsu, būs smērējošas. Lai 

novērstu smērēšanos, virsmu var noklāt ar Fluganyl parketa laku. Tomēr, tādējādi 

tiks mainīts virsmas izskats. 

Kannā iespējams augsts spiediens. Pievienot lupatu pār krāsas kannas vāku, to 

atverot. 

 
Tehniskā specifikācija 

Blīvums:    1,11 kg/litrā 

Spīdīgums:    Vidēji spīdīgs, alumīnijs 

Cietās daļiņas:   Svars, %: 43  Tilpums, %: 34 

Uzklāšanas proporcija:  10-16m2 litrā vienas apstrādes reizē 

Lietošanas temperatūra:  Min. lietošanas temp. uzklāšanas un žūšanas laikā    

  +10 C, Max. gaisa mitrums: 80% RH 

Žūšanas ilgums +20C, 60% RH: Nožuvis, lai pieskartos: aptuveni 30 min 

     Intervāls starp klājumiem: 1 stunda    

   Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām 

Atšķaidīšana:   Ar ūdeni, parasti netiek atšķaidīta 

Darbarīku tīrīšana:   Ar ūdeni 

Uzglabāšana:    Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā 

 
Atslēga: HIGH TECH 2010. gada septembris aizstāj 2008. gada janvāri 

 

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. 

 

file:///C:/Users/JD/Documents/www.flugger.dk

