
Technický list  
Flügger Natural Wood Lak na dřevo 20 
Flügger Natural Wood Lak na dřevo 50 
Flügger Natural Wood Lak na dřevo 70 

 

 
Popis produktu 
Lak na dřevo na vodní bázi pro použití v interiéru. Dostupný v třech úrovních lesku. Poskytuje pěkný polomatný, pololesklý nebo 
lesklý robustní povrch, který se snadno čistí a který nežloutne. Obnovení vrstvy laku by mělo být provedeno lakem na vodní bázi. 
 
Použití  
Flügger lak na dřevo je vhodný na všechny druhy světlého dřeva, neošetřeného nebo dříve lakovaného, např. na dveře, rámy a 
nábytek. Také vhodný na Flügger mořidlo na dřevo. Nepoužívejte Flügger lak na podlahy a plochy, které jsou vystaveny 
opotřebení. 
 
Aplikace  
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Případné čištění proveďte přípravkem Flügger na mytí dřeva. Lakované podklady obruste. 
Pokud chcete předejít tmavnutí dřeva na slunečním světle, aplikujte Flügger lak UV-grunt před nanesením Flügger laku na dřevo. 
Před použitím promíchejte. Naneste vrstvu laku štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. Po zaschnutí povrch zdrsněte jemným 
smirkovým papírem. Nalakujte povrch další vrstvou, případně aplikujte třetí vrstvu. Nevhodný do stříkacích zařízení. 
 
Čištění a údržba 
Lakované povrchy se čistí přípravkem Fluren 32. Opotřebenou vrstvu laku obnovte nanesením nové vrstvy Flügger laku na dřevo. 
Před aplikací povrch omyjte přípravkem Flügger čistič dřeva. 
 
Správná praxe 
Lakujte maximálně dvakrát během 24 hodin. Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře. 
 
Technické údaje 
Typ:                                  lak na vodní bázi 
Husotota:                             0,86 kg/l 
Lesk:                                 polomatný: 20, pololesklý 50, lesklý 70 
Obsah sušiny:                        polomatný: 25 % váhy, 23 % objemu 
                                        pololesklý: 25 % váhy, 23 % objemu 
                                        lesklý: 32 % váhy, 29 % objemu 
Vydatnost:                            10-12 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 
Omyvatelnost dle EN 13300:        třída 2 
Ředění:                               neředí se 
Čištění nářadí:                      voda 
Skladování:                          v uzavřených nádobách, v chladu 
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