
Technický list 
Flügger Dekso 25 
 
 
Popis produktu 
Typ: Akrylátová barva, polomatná.  
Dekso 25 je akrylátová barva, která nežloutne, je vysoce robustní a odpudivá vůči nečistotám. Odolává vysokotlakému 
čištění: max. 80 barů ze vzdálenosti min 30 cm. Teplota vody při čištění max. 30 °C. Tepelně odolná do 200°C. Kryvost 
tónovaných odstínů je uvedena na tónovacím štítku. Dekso 25 je nositelem ekologického certifikátu 
EU ECOLABEL.  

- vysoce robustní povrch, který odpuzuje nečistoty  
- odolává vysokotlakému čištění  
- nejlepší pro povrchy s vysokými nároky na opotřebení a hygienu  

 
Aplikace 
Používá se na minerální povrchy v interiéru a v exteriéru. Ideální k nátěrům ploch, kde je 
vyžadována maximální robustnost, např. na úřadech, kancelářích, halách, kuchyních a toaletách. V 
případě použití v exteriéru na minerální povrchy, beton, dřevo či kov v exteriéru v kombinaci s vhodným antikorozním 
základním nátěrem je vhodné zajistit dostatečnou přídržnost k podkladu.  
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Čištění před nátěrem je vhodné učinit přípravkem Fluren 37. Minerální a mírně 
sprašné nebo savé podklady musejí být ošetřeny impregancí Flügger Sealer. Po zaschnutí naneste Dekso 25. Aplikuje se 
štětcem, válečkem nebo stříkáním.  
Upozornění: Intenzivní odstíny mohou být méně robustní než bílé a světlé odstíny.  
 
Technické údaje 
Hustota:      1,31 kg/l  
Lesk:      25, polomatný  
Obsah sušiny:     53 % váhy, 39 % objemu  
Vydatnost:     8-10 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 6 hod.  
                                                            plně vyzrálý         po několika dnech   

Omyvatelnost dle EN 13300:   třída 1  
Bělost:      92% BaSO4  
Ředění:      voda  
Čištění nářadí:     voda  
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, 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. 


