
Technický list  
Flügger Wood Tex Classic 2v1 
(dříve Flügger 2v1 Classic) 

 

 
Popis produktu 
Transparentní základní a lazurovací lak v jednom produktu. Obsahuje UV-filtr chránící dřevo před poškozením slunečním svitem. 
Penetruje velmi dobře do struktury dřeva a současně vytváří ochranný povrch. Gelovitá tixotropní konzistence umožňuje snadnou 
aplikaci i v těžko dostupných prostorách.  

- prodlužuje životnost dřeva 
- brání vzniku plísní a řas na povrchu dřeva 
- vydrží až 5 let 

 
Aplikace 
Používá se na dřevo v exteriéru k jednoduché povrchové úpravě nebo údržbě – ploty, obložení apod. V interiéru se používá pouze 
na okna a vchodové dveře. Vhodný na hrubé nebo hoblované dřevěné povrchy - jak neošetřené, tak i ošetřené - kde se vyžaduje 
poloprůhledného vzhledu. Také vhodný na tlakově nebo vakuově impregnované dřevo.  
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem podklad umyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte přípravkem 
Flügger Facade Anti-green. Odstraňte sprašné nebo uvolněné zbytky předchozího nátěru, stejně jako ztrouchnivělé části dřeva. 
Nevhodný na podklady dříve ošetřené krycím nátěrem. Nanáší se stětcem. Nejlepší životnosti nátěru dosáhnete aplikací dvou 
vrstev.  
 
Upozornění: Nedoporučuje se aplikovat na plochy dříve ošetřené akrylátovými nátěry. Nátěry lazurovacím lakem vyžadují častější 
údržbu než plně krycí nátěry. Nepoužívejte průhledné vrchní nátěry. Na vodorovné plochy (terasy) použijte olej. 
 
Před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max. okna a dveře 12 % +- 3, ploty, obložení a 
podhledy 18 %. Lze aplikovat i při nízkých teplotách kolem nuly pokud je podklad suchý a nehrozí riziko kondenzace vody. 
 
Technické údaje 
Typ:                                  rozpouštědlový lazurovací lak na bázi alkydových olejů 
Husotota:                             0,87 kg/l 
Lesk:                                 30, polomat 
Obsah sušiny:                        30% váhy, 24% objemu 
Vydatnost:                            nehoblované dřevo: 4-5 m2/l 
                                      hoblované dřevo: 8-10 m2/l 
Teplota při nanášení:                min. +10 °C, max 80% vlh. 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:  na dotek        6 hod. 
                                      další nátěr:    po 12 hod. 
                                      plně vyzrálý:   po několika dnech 
Ředění:                               nesmí se ředit 
Čištění nářadí:                      minerální terpentýn 
Skladování:                          v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 
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Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, 
www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.    
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění.  Uvedené informace jsou 
založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech. 
 


