
 

Technický list  
Flügger Wood Tex Aqua Window  
(dříve Flügger Window Aqua Barva na okna)  
 
 
Popis produktu 
Flügger Wood Tex Window dobře vyrovnáva a kryje, včetně rohů, kde nestéká. Zasychá rychle a nelepí při zavírání okna. 
Zabraňuje plísním a řasám v růstu na povrchu. 

- rychle zasychá a nelepí při zavírání oken 
- neuvěřitelně jednoduché a pohodlné použití 
- dobře vyrovnává a kryje 

 
Aplikace  
Flügger Wood Tex Transparent  je součástí systému ochrany „Wood Tex“ a používá se jako vrchní nátěr v exteriéru na nové nebo 
dříve ošetřené lehké typy dřeva včetně tlakově impregnovaného nebo vakuově impregnovaného dřeva. 
Používá se na okna a dveře. 
 
Použití 
Podklad musí být čistý, pečlivě nanesený předchozí nátěr musí být pevný a jednotný. Pečlivě odstraňte jakékoliv nerovnosti 
způsobené zvětráním, uvolněný nátěrř nebo nahnilé dřevo. 
Doporučená vrstva je min. 60 , cehož je dosaženo dvěma nátěry. 
Aplikujte štětcem nebo velurovým válečkem 
Na průmyslově vyráběných produktech proveďte test ke zjištění přilnavosti.  
Po přibližně 8h schnutí může být okenní frám zavěšen. 
Těsnící pásky vyrobené z P’VC mohou způsobit přilepení. 
Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max. 12 %±3 na okna a dveře. 
 
Technické údaje - bílý 
Typ:                            Olejem modifikovaná akrylátová barva 
Hustota:    1,24 kg/l 
Lesk:                                40, pololesklý 
Obsah sušiny:                  50 % váhy, 38 % objemu 
Vydatnost:                        cca 8 m²/l 
Teplota při nanášení:       min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.   na dotek 1 hod. 
                                                        další nátěr po 4 hod. 
                                                        plně vyzrálý po několika dnech 
Ředění:                              voda 
Čištění nářadí:                   voda 
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