Productinformatieblad
Flügger Flutex 2S

Producteigenschappen
Vullende PVA-verf van hoge kwaliteit met goede dekking. Zorgt voor een mooi, mat,
uniform verzadigd en niet-reflecterend oppervlak. Flutex 2S is gecertificeerd met het
Europese Ecolabel (groene bloem).

Voorkomt doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken en nicotine niet.
Gebruik
Binnenverf voor plafonds waarvoor een uniform, glad en niet-reflecterend oppervlak met
minimale structuur is gewenst en minder eisen worden gesteld aan robuustheid en
afwasbaarheid, bijv. gipsplafondplaten met of zonder glasvlies.
Zeer geschikt voor grote, samenhangende plafonds of plafonds waarop door grote
glaspartijen normaal gesproken overlap en verschil in rolstructuur te zien is. Flügger
Flutex 2S leent zich een stuk beter voor vlekrenovatie dan andere plafondverven.
Behandeling
De ondergrond moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor het opbrengen van verf.
Reinig vóór het opbrengen van verf met Flügger Fluren 37 Grundrengøring.
Grond licht afgevende of zuigende ondergronden met Flügger Forankringsgrunder.
Breng 1-2 lagen op met kwast, roller of spuit.
Bij kans op doorslag van wateroplosbare kleurstoffen, watervlekken of nicotine moet
worden gegrond met Flügger Interior Stop Primer of Flügger Iso 5.

Technische gegevens
Type:
PVA-verf
Dichtheid:
1,38 kg/liter
Glansgraad:
2, heelmat
Droge stof:
Massaprocent: 55 vol.-%: 35
Rendement:
8-9 m2/l, afhankelijk van de ondergrond en opbrengmethode
Opbrengtemperatuur:
Min. werktemperatuur bij opbrengen
en drogen/uitharden: +5 ºC
Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.
Droogtijd bij 20 °C, 60% RV: Stofdroog:
2 uur
Overschilderbaar: 4 uur
Doorgehard:
meerdere etmalen
Totale emissie
Zie EN 16000-9:2006: < 110 µg/m²h na 28 dagen
Voldoet aan emissie-eisen volgens EN 15251
Afwasbaarheid:
klasse 3, conform EN 13300
Verdunning:
Water
Schoonmaken van gereedschap e.d.:
Water en zeep
Opslag:
Koel, vorstvrij en goed afgesloten

Milieu en veiligheid:
Key: FLUTEX 2S

Zie veiligheidsinformatieblad
Januari 2018 vervangt mei 2017

Controleer altijd of het productinformatieblad het meeste recente blad is.
Kijk voor meer informatie op het etiket en voor gebruiksinformatie op www.flugger.dk
Alle informatie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, laboratoriumtesten en praktische
ervaring.
Contact: produktsupportdk@flugger.com tel. +45 76 30 33 80.

