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Produktdatablad 
Flügger Våtrumstäck

Produktbeskrivning

Halvblank akrylatfärg för våtrum.

Ingår i Flügger våtrumssystem.

* Rejält slitstark och mycket lätt att hålla ren.

* Hämmar mögel- och svamppåväxt på ytan.

* Täckfärg till våtrum.

Produktanvändning

Används inomhus som mellan och färdigstrykningsfärg i Flügger våtrumssystem.

Även till tak- och väggytor där höga krav på tvättbarhet och slitstyrka ställs.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Målade ytor med kalkavlagringar tvättas först med Flügger 33 kalkbort, därefter med Fluren 37

Målartvätt.

Vid målning på sugande underlag grundas med Flügger Våtrumsgrund förtunnad 1:1 med vatten.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Vid målning av våtrum se mer information i Flügger Behandlingsguide / Information och förbehåll /
Flügger Våtrumssystem.

Uppfyller Måleribranschens standard för väggar och tak i våtrum i bostadsutrymme. Boverkets

typgodkännandebevis nr VT-03/08 och nr VA-01/08.

OBS! På ytor grundade med Flügger Våtrumsgrund NY KVALITET skall övermålning ske efter 24 timmar.
Viktigt för att ge rätt vattentäthet i systemet.

Den målade ytan bör ej utsättas för direkt vattenpåverkan innan den är genomhärdad.

Tekniska data- vit

Densitet:                    1,22 kg/liter

Glans:                       30 halvblank

Torrhalt:                    Vikt%: 49  Vol%: 38

Sträckförmåga:               6-8 m²/liter

Tvättbarhet - ISO 11998      Klass 2

Arbetstemp.                  Min +10°C - max. luftfuktighet 80%

Torktid vid  20°C, 60% RF:   Dammtorr            Ca. 3 timmar

                             Övermålningsbar:    min 16 timmar

Total emission:              Jf.EN16000-9:2006:<350µg/m²h efter 28 dygn

                             Genomhärdad         min 7 dygn

Tvättbarhet:                 Klass 1 enligt EN 13300

Förtunning:                  Vatten

Rengöring av verktyg:        Vatten

Förvaring:                   Svalt, frostfritt och väl försluten

Miljö och Säkerhet:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte

hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Nyckel: V MAL                Augusti 2012 ersätter Januari 2012

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste. 

Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se 

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska

http://www.flugger.se/
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erfarenheter. 

Kontakt: produktsupportse@flugger.com tel. +46 33 700 2370.

mailto:produktsupportse@flugger.com

