
Technický list  
Flügger 96 Classic 

 

 
 
 
 
 
Popis výrobku 

 
Klasický silnovrstvý lazurovací lak založený na speciálním klimaticky odolném alkydovém oleji. Zvýrazňuje přirozenou strukturu 
dřeva. Díky bohaté a lehce gelovité konzistenci a tixotropním vlastnostem se snadno nanáší bez skapávání. Obsahuje UV-filtr. 
Brání vzniku plísní a řas na povrchu dřeva. 
 

· Zvýrazňuje strukturu dřeva 

· Gelovitá konzistence pro snadné nanášení bez skapávání 

· Brání vzniku plísní a řas na povrchu dřeva 

· Vydrží až 8 let 

 
Aplikace výrobku 

 
Používá se na dřevo v exteriéru. 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. 
Savé podklady, např. neošetřené a opotřebené dřevo, nebo dřevo vystavené vlhkosti ošetřete impregnačním olejem Flügger 90 
Classic. Nevhodný na podklady dříve ošetřené krycím nátěrem. Nanáší se stětcem. Nejlepší životnosti nátěru dosáhnete aplikací 
dvou vrstev.  
 
Upozornění: Nátěry lazurovacím lakem vyžadují častější údržbu než plně krycí nátěry. Nepoužívejte průhledné vrchní nátěry. 
 
Před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 % +- 3, ploty, obložení a 
podhledy 18 %. Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře. 

 
Technická data 

Typ:                                Rozpouštědlový silnovrstvý lak na bázi alkydových olejů 
Husotota:                           0,90 kg/l 
Lesk:                               60, pololesklý 
Obsah sušiny:                       56 % váhy, 50 % objemu 
Vydatnost:                          Nehoblované dřevo: 4-5 m2/l 
                                     Hoblované dřevo: 8-10 m2/l 
Teplota při nanášení:               Min. +10 °C 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:na dotek       6 hod. 
                                     další nátěr:   po 24 hod. 
                                     plně vyzrálý:  po několika dnech 
Ředění:                             Neředí se 
Čištění nářadí:                     Minerální teprentýn 
Skladování:                         V uzavřených nádobách, v chladu 
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