
Technický list  
Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque 
(dříve Flügger 98 Aqua)  
 
Popis produktu 
Flügger Wood Tex Aqua 04Opague poskytuje neprůhledný, silný povrch a je tou nejlepší volbou, pokud není 
znám původní nátěr. 

- průhledný a silný povrch 
- nejlepší volba při změně produktu 
- dobrá přilnavost k předchozímu nátěru 

 
Aplikace 
Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque je součástí systému ochrany Wood Tex a používá se jako vrchní nátěr 
v exteriéru na nové nebo dříve ošetřené lehké typy dřeva, jako tlakově impregnované nebo vakuově 
impregnované dřevo. 
Také se používá při rekonstrukcích budov na převisy, štíty, obložení a dřevěné fasády, ale může být i použít na 
sruby z kulatin. 
Na dřevěné terasy použijte olej na dřevo. 
 
Použití 
Podklad musí být čistý, suchý a pevný, předchozí nátěr by měl být hladký a mít jednotný vzhled. Pečlivě 
odstraňte jakýkoliv poškozený povrch, uvolněný nátěr nebo rozkládající se dřevo.  
Před použitím promíchat. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Pro lepší odolnost dřeva naneste 2 vrstvy. 
Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 % ±, ploty a obložení 18 %. 
 
Technické údaje 
Typ:     emulze na alkydové bázi 
Husotota:                             1,30 kg/l 
Lesk:                                    20, polomatný 
Obsah sušiny:                      52 % váhy, 36 % objemu 
Vydatnost:                            nehoblované: 6-8 m2/l 
                                             hoblované: 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 12 hod. 
                                                        plně vyzrálý po několika dnech 
Ředění:                               nesmí se ředit 
Čištění nářadí:                     voda a mýdlo 
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