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Moderní maloobchodní 
společnost
Flügger A/S je dánskou společností zapsanou na burze s cennými papíry. Dodáváme našim 

zákazníkům široký sortiment kvalitních produktů prostřednictvím více než 500 našich obchodů 

ve východní a západní Evropě. Koncern Flügger má ambice být mezinárodním dodavatelem 

barev a dekorativních materiálů. Společnost Flügger byla založena v roce 1890 a dnes patří 

mezi celosvětově nejstarší a nejúspěšnější obchodní řetězce s materiály pro dekorativní 

úpravu interiéru. Máme pět továren v Dánsku a Švédsku, kde vyrábíme barvy, dekorativní 

nátěry, tónovací pasty, lazurovací laky na dřevo, malířské nářadí, tapety a jiné materiály pro 

dekorativní úpravy interiérů a exteriérů domů, chat, aj. Máme na starost celý proces, od 

zpracování surovin až k předání produktu zákazníkovi do rukou. Koncern zaměstnává téměř 

1400 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu ve výši 200 milionů EUR. Podrobnější informace 

o Flügger Group, mezinárodním maloobchodním konceptu, naleznete na www.flugger.cz 

nebo na www.flugger.com.

Zohlednění životního prostředí je 
součástí našeho každodenního života

Flügger klade velký důraz na kvalitu vyráběných produktů a je držitelem certifikátu kvality 

ISO 9001 a certifikátu ekologické produkce ISO 14001. Jedním z našich cílů je ochrana 

životního prostředí. Naše vývojová laboratoř je v první linii rozvoje udržitelných produktů. 

Nejen proto vyvíjíme stále více nátěrových hmot založených na vodní bázi.

Mnohé z našich produktů mají ekologickou značku EU. 

Naším záměrem je nadále rozšiřovat právě sortiment 

výrobků s tímto označením.
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Základní a penetrační nátěry

Koncentrovaný akrylátový mikro-disperzní penetrační nátěr s výbornou 
schopností penetrace do podkladu. Alkalicky odolný, poskytuje efektivní 
napuštění lehce sprašného a absorpčního podkladu. Vhodný k ošetření 
stavebních materiálů (sádrokartonů, jemné omítky, cihel, omítek, 
cementových desek, betonu, stěrkových omítek apod.).

Vydatnost: 3-7 m2/l

Ředění: Není nutno ředit. 
Na méně savé podklady 1:1 s vodou.

Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: -

Flügger Sealer penetrace
Flügger Forankringsgrunder

Izolační nátěr ve spreji s velmi dobrou izolační vlastností proti 
skvrnám po zatečené vodě a nikotinu. Umožňuje krátkou dobu 
přetíratelnosti. Vhodný do interiéru na omítky, beton, sádrokarton 
a dříve natřené povrchy.

Vydatnost: 2-3 m2/balení
Ředění: -
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 15 min
Další nátěr: 15 min
Stupeň lesku: -

Flügger Izolační sprej
Flügger Pletforsegler

Akrylátový izolační nátěr na dřevo a minerální podklady s velmi dobrou 
izolační schopností proti skvrnám po zatečené vodě a nikotinu. Používá 
se v interiéru na dřevěné stropy, desky a ošetřené i neošetřené dřevo. 
Také vhodný na beton, omítku a dříve natřené povrchy.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 0,5 h
Další nátěr: 4-6 h
Stupeň lesku: polomat

Flügger Interior Iso Primer 

Bíle tónovaný základní nátěr pro tvrdé, hladké povrchy, kde je přilnavost 
vrchních nátěrů minimální. Vhodný např. na staré pevné nátěry, 
průmyslově lakované povrchy, měď, sklo, dlaždice, laminát, tvrdé PVC, 
apod. Vhodný zejména na povrchy vystavené vodě.

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: mat

Flügger Interior Fix Primer
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Budete také potřebovat:

Základní akrylátový nátěr na sklovláknité tapety a filc. Sjednocuje 
sklovláknitý podklad a zajišťuje přilnavost finálních nátěrů v požadované 
kvalitě a lesku.

Vydatnost: 4-6 m2/l
Ředění: Voda
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: -

Flügger Základní nátěr na tapety
Flügger Filt- og glasvævfylder

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Krycí fólie

Štětec zárožák 

Váleček s držákem

Kbelík s víkem 

Krycí páska 
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Barvy na stěny a stropy v interiéru

Matná akrylátová barva na stěny a stropy s dobrou krycí schopností 
a dobrými aplikačními vlastnostmi. Poskytuje lehce omyvatelný povrch.

Vydatnost: 8-9 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 4
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 2 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger Acrylic

Extra bílá otěruvzdorná akrylátová barva s výbornou krycí schopností. 
Poskytuje lehce omyvatelný, nereflexivní povrch. Používá se do interiéru 
na stropy a stěny.

Vydatnost: 10-12 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 4
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 2 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger Flutex 2 Plus

Extra bílá akrylátová barva s velkou vydatností a dobrými aplikačními 
vlastnostmi. Poskytuje matný, nereflexivní, paropropustný a lehce 
omyvatelný povrch. Používá se do interiéru na stropy a stěny z betonu, 
omítky, sádrokartonových desek, cihel a dalších minerálních podkladů.

Vydatnost: 10-16 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 50 % vody. 
2. vrstva: max. 10 % vody.

Omyvatelnost EN 13300: Třída 5
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 3, mat

Flügger Flutex 1 Plus 

Akrylátová barva na stěny a stropy. Poskytuje matný nereflexivní a omy-
vatelný povrch. Umožňuje tónování do světlých pastelových odstínů. 
Používá se do interiéru na stropy a stěny.

Vydatnost: 8-9 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 2 h
Stupeň lesku: 3, mat

Flügger Flutex 3 Plus
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Vinylová barva na stropy s výbornou krycí schopností. Poskytuje 
pěkný, stejnoměrný, matný a hladký, nereflexivní povrch s minimální 
strukturou. Vhodný do interiéru na stropy, kde je vyžadován 
nereflexivní, dokonale hladký povrch s minimálními požadavky na 
omyvatelnost a robustnost.

Vydatnost: 6-8 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 3
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger 2S 

Vinylová barva na stěny a stropy s výbornou krycí schopností. Poskytuje 
pěkný, stejnoměrný, saténově matný a hladký, nereflexivní povrch 
s minimální strukturou. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů 
Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný do kanceláří, obývacích pokojů a cho-
deb, kde je vyžadován nereflexivní, dokonale hladký povrch s maximál-
ními požadavky na odolnost otěru.

Vydatnost: 4-8 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: 7, satén

Flügger Flutex 7S 

Akrylátová barva na stěny a fasády s výbornou krycí schopností. Snadno 
se nanáší a poskytuje matný, robustní a omyvatelný povrch. Umožňuje 
tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Používá 
se do obývacích pokojů, kanceláří a společných prostor, v exteriéru na 
fasády a beton.

Vydatnost: 7-9 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 2 h
Stupeň lesku: 5, matný

Flügger Flutex 5
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Bílá protiplísňová akrylátová barva. Obsahuje fungicidy bránící vzniku 
plísní. Poskytuje polomatný a velmi robustní povrch, který snáší vyso-
kotlaké čištění. Vhodná do interiérů na stěny a stropy, kde se vyžaduje 
ochrana před plísněmi. Velmi vhodná pro potravinářské provozy (pivo-
vary, mlékárny, pekárny, konzervárny a podobné provozy).

Vydatnost: 8-10 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: 15, polomat

Flügger Dekso-plast MS 15 

100 % akrylátová barva, která tvoří pěkný matný povrch. Je velmi 
robustní, odpuzuje nečistoty a je vysoce omyvatelná. Vhodná pro úřady, 
kanceláře, obývací pokoje, kuchyně a zejména tam, kde jsou kladeny 
vysoké nároky na funkčnost a estetiku.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: Třída 1
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 5, mat

Flügger Dekso 5 

Akrylátový lak připravený pro smíchání s vinylovými vločkami. Poskytuje 
polomatný vzhled, který je velmi robustní a odolný otěru a mytí běžnými 
čisticími prostředky. Efekt přidaných vloček maskuje nerovnosti podkla-
du. Vhodný do interiérů na stěny, chodby, dílny apod., kde je vyžadován 
omyvatelný a trvanlivý nátěr. Lze použít i bez vloček.

Vydatnost: 5-8 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 20, polomat

Flügger Ding-Dong 

100 % akrylátová barva, která tvoří pěkný polomatný povrch. Je velmi 
robustní a odpuzuje nečistoty. Je vysoce omyvatelná, odolává vyso-
kotlakému čištění. Používá se do interiéru na stěny, kde je vyžadována 
maximální robustnost, např. na úřadech, kancelářích, halách, kuchyních 
a toaletách.

Vydatnost: 8-10 m2/l

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody. 
2. vrstva: neředí se

Omyvatelnost EN 13300: Třída 1
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: 25, polomat

Flügger Dekso 25 
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Vinylové vločky určené pro vmíchání do laku Flügger Ding-Dong. 
Různé barvy vloček.

Vydatnost: -
Ředění: -
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: -
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Ding-Dong Chips

Základní strukturální akrylátový nátěr. Dle velikosti zrna (1½ hrubý, 2½ 
jemný) umožňuje změnu struktury omítky. Vhodný na hladké povrchy 
sádrokartonů, umakartu a omítky.

Vydatnost: 1½: 0,5-1,5 m2 /l
2½: 1-3 m2/l

Ředění: Voda
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 24 h
Stupeň lesku: 1-2

Flügger Struktur 1½ a 2½ 

Strukturální akrylátová barva obsahující granulát podobný písku. Používá 
se v interiéru na stěny, kde se žádá hrubý povrch, např. v kancelářích, 
obývacích pokojích a chodbách. Umožňuje tónování do světlých paste-
lových odstínů.

Vydatnost: 3-5 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 5, mat

Flügger Sand 

Vzorek akrylátové barvy, který pomáhá rozhodnout se pro výsledný 
odstín. Používá se v interiéru i exteriéru jako zkušební nátěr. Umožňuje 
tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL.

Vydatnost: -
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4-6 h
Stupeň lesku: -

Flügger Tester
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Budete také potřebovat:

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Flügger Sandplast LH
Univerzální stěrkový tmel

Krycí fólie

Štětec zárožák 

Flügger Wall Seal
Akrylátový tmel na stěny

Flügger Sealer
Penetrační nátěr

Váleček s držákem

Krycí páska

Miska

Teleskopická tyč
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Barvy na dřevo a kov v interiéru

Akrylátový email do interiéru s vlastnostmi alkydových nátěrů. Vytváří 
tvrdý a omyvatelný povrch bez tendencí k žloutnutí. Umožňuje tónování 
do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný jako finální 
nátěr na výrobky v interiéru, např. dveří, rámů, kuchyňských linek a ná-
bytku. Také vhodný na základním nátěrem ošetřený kov a železo.

Vydatnost: 8-12 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 16 h

Stupeň lesku: polomat; 50 
pololesk; 90, lesk

Flügger Interior High Finish
20 / 50 / 90

Základní vodou ředitelný nátěr na dřevo v interiéru s dobrou 
penetrační schopností. Přilnavý na mírně sprašné povrchy a na téměř 
všechny natřené povrchy. Používá se na dřevo v interiéru jako např. 
dveře, palubky a obklady. Také jako základní nátěr na plochy ošetřené 
akrylátovým tmelem.

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: Voda.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 8 h
Další nátěr: 16 h
Stupeň lesku: mat

Flügger Interior Wood Primer

Matná vodou ředitelná černá barva, která se hodí k natírání školních 
tabulí, na které se píše křídou. Používá se v interiéru na dřevo a kovy, 
které mají vypadat nebo sloužit jako školní tabule.

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: Voda.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 8 h
Další nátěr: 16 h
Stupeň lesku: mat

Flügger Interior Blackboard Finish

Matný akrylátový podkladový a vrchní nátěr s výbornou kryvostí. Poskytuje 
rovnoměrný povrch a jako podkladový nátěr zajišťuje dobrou přilnavost násled-
ného nátěru. Jako vrchní nátěr poskytuje sytý, matný povrch podobný emailu, 
který je ve srovnání s barvami o stejném stupni lesku robustnější snadněji se 
omývá. Používá se v interiéru na natřené dřevo, nebo kovy ošetřené antikorozním 
nátěrem. Vrchní nátěr se provádí barvami na bázi vody nebo rozpouštědla. 

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 5, mat

Flügger Interior High Finish 5
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Základní vodou ředitelný nátěr s magnetickým efektem, kterým lze 
natřít různé podklady. Po zaschnutí se přetírá barvou do interiéru. 
Používá se v interiéru pro tvorbu magnetických ploch. Na sklovláknitý 
filc, dřevotřísku, omítku, beton, sádrokartonové desky, stěrkované 
plochy a MDF desky.

Vydatnost: 3-6 m2/l
Ředění: Voda, max. 2 %
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1-2 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: -

Flügger Interior Magnetic Board

Rychleschnoucí rozpouštědlová barva ve spreji založená na alkydovém 
pojivu určená k ošetření malých ploch ze dřeva a kovu. Výborná krycí 
schopnost a slévatelnost naneseného nátěru. Široký výběr odstínů dle 
zvláštního vzorníku Flügger. Standardní odstíny jsou odolné teplotám do 
80°C. Stříbrný a bronzový odstín je odolný teplotám do 400°C. Matný 
černý odstín je odolný teplotám do 650°C.

Vydatnost: 1-2 m2/l
Ředění: -
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: 80-90, lesk; 5, mat

Flügger Sprej

Rychleschnoucí lak na suky ve dřevě. Minimalizuje riziko průsaku 
pryskyřice ze suků a znehodnocení barvy krycího nátěru. Používá se na 
ošetření suků v neošetřeném, natřeném nebo smolném dřevě v interiéru 
i exteriéru.

Vydatnost: -
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 15-30 min
Další nátěr: 30 min
Stupeň lesku: 7, mat

Flügger Interior Wood Sealer 

Termostabilní vodou ředitelná hliníková barva. Snáší teploty do 100°C, 
krátkodobě až do 300°C. Vhodná do interiéru i exteriéru na základ-
ním nátěrem ošetřené železo a kovy. Nechrání proti korozi. Speciálně 
vhodná na asfaltované potrubí. Také vhodný na stěny k docílení kovo-
vého efektu v interiéru.

Vydatnost: 10-16 m2/l
Ředění: Voda, obvykle se neředí
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 30 min
Další nátěr: 1 h
Stupeň lesku: pololesk

Flügger High Tech 
Flügger High Tech aluminiummaling
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Budete také potřebovat:

Štětec

Štětec zárožák

Brusný papír

Flügger Urethanový tmel
Urehtanový tmel na dřevo a kovy

Japonská špachtle

Váleček s držákem

Flügger Wood Seal 
Akrylátový tmel na stěny
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Podlahy

Vodou ředitelný lak s dobrou slévatelností. Poskytuje pevný, voděodolný 
a otěruvzdorný povrch. Používá se v interiéru k lakování a údržbě 
dřevěných podlah ze světlého dřeva v domácnosti a v prostorách s po-
dobným stupněm zatížení a otěru.

Vydatnost: 10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 4 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: 50, pololesk

Flügger Lak na podlahy 
Flügger Natural Wood Gulvlak

Vodou ředitelný akrylátový základní lak na podlahy s dobrou slévatelností. 
Předchází vzniku prasklin a spár mezi jednotlivými lamelami v závislosti 
na změně relativní vlhkosti dřeva. Obsahuje UV-filtr a zamezuje tak 
přirozenému žloutnutí dřeva. Po zaschnutí je nutné povrch ošetřit finálním 
vodou ředitelným lakem. Používá se v interiéru na nové, broušené nebo 
neošetřené dřevěné podlahy a k ochraně světlého dřeva před žloutnutím.

Vydatnost: 10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 2 h
Stupeň lesku: -

Flügger Lak UV-grunt
Flügger Fluganyl UV-grund

Rychleschnoucí lak s dobrou slévatelností. Poskytuje pevný, voděodolný 
a otěruvzdorný povrch. Povrch je mírně nažloutlý a zvýrazňuje krásu 
a teplý odstín dřeva. Používá se v interiéru k lakování nebo k údržbě 
dřevěných podlah v domácnosti a v prostorách s podobným stupněm 
zatížení a otěru.

Vydatnost: 10-12 m2/l
Ředění: Max. 10 % minerálního terpentýnu
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2-3 h
Další nátěr: 16 h
Stupeň lesku: 40, pololesk

Lak na podlahy Classic 
Flügger Natural Wood Gulvlak, Classic

Olej na dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva 
a poskytuje pěkný matný a hřejivý povrch. Ošetřená podlaha odpuzuje 
špínu a vodu, a proto se snadno udržuje. Používá se do interiéru na 
neošetřené, broušené a louhované dřevěné podlahy a k udržování dříve 
naolejovaných podlah.

Vydatnost: 10-50 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 24 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: mat

Flügger Olej na podlahy 
Flügger Natural Wood Gulvolie
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Kombinace čistícího a udržovacího mýdla na olejem ošetřené podlahy. 
Zanechává na dřevě při každém použití malé množství oleje, který 
penetruje do dřeva a chrání jeho povrch. Používá se v interiéru k mytí 
a údržbě dřevěných podlah ošetřených olejem. Dodává se v přírodním 
nebo bíle tónovaném provedení.

Vydatnost: 180-200 m2/l
Ředění: 1:20 s vodou
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Mýdlo s olejem na podlahy 
Flügger Natural Wood Sæbeolie

Mýdlo na podlahy založené na bázi přírodních mastných kyselin. Vysoký 
obsah sušiny umožňuje použití mýdla k údržbě a čištění dřevěných 
výrobků a podlah. Chrání dřevo proti nečistotám a pronikání vody. 
Vhodný do interiérů k ošetření a údržbě všech typů dřevěných podlah 
a jiných výrobků ze dřeva. Dodává se v přírodním nebo bíle tónovaném 
provedení.

Vydatnost: 50-80 m2/l
Ředění: 1:20 - 1:40 s vodou
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Mýdlo na podlahy
Flügger Natural Wood Gulvsæbe

Velmi robustní uretan-alkydová barva na podlahy s velmi nízkou paropro-
pustností a velmi dobrou rozlévatelností. Poskytuje povrch, který se snadno 
čistí, odolává otěru, vodě a zašpinění. Umožňuje tónování do všech barevných 
odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný na betonové a dřevěné podlahy 
v interiéru. Použitelný také na beton v exteriéru chráněný před povětrnostními 
vlivy. Nevhodný na plochy, kde dochází ke vzlínání spodní vlhkosti.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Max. 15 % minerálního terpentýnu
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 4 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 50, pololesk

Flügger Flurethan barva 
Flurethan gulvmaling

18



Budete také potřebovat:

Brusný papír

Nákoleník 

Štětec k lakování podlah

Flügger Minerální terpentýn 
Ředidlo

Flügger Fluren 37 
Základní čisticí prostředek

Flügger Natrural Wood na mytí dřeva
Čisticí prostředek na dřevo

Váleček s držákem
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Mořidla, laky a oleje na dřevo

Vodou ředitelné mořidlo na dřevo. Poskytuje dřevu matnou barvu a vodě 
a nečistotám odolný povrch bez lesku. Lze je tónovat do široké škály 
barevných odstínů Flügger. Vhodné na moření světlého dřeva v inte-
riéru, také vhodné na podlahy. Mořený povrch je pro získání odolnosti 
nutné ošetřit vodou ředitelným lakem.

Vydatnost: 10-13 m2/l
Ředění: Voda
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 6-10 h
Další nátěr: 24 h
Stupeň lesku: 3, mat

Mořidlo na dřevo
Flügger Natural Wood Træbejdse 

Rozpouštědlový lak poskytující tvrdý a nečistotám odolný povrch, který 
je snadno čistitelný, odolný povětrnostním vlivům a otěru. Vhodný k la-
kování dřevěných výrobků v interiéru i exteriéru. Nevhodný na podlahy.

Vydatnost: 10-12 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 3 h
Další nátěr: 16 h
Stupeň lesku: 25, polomat; 90, lesk

Flügger Lak na dřevo Classic
Flügger Natural Wood Trælak, Classic

Vodou ředitelný lak na dřevo, který poskytuje nežloutnoucí, omyvatelný 
a robustní povrch. Vhodný k lakování dřevěných výrobků v interiéru, 
např. dřevěného obložení, lišt, dveří, nábytku apod. Nedoporučuje se 
na podlahy nebo podobně zatížené povrchy, kde je kladen důraz na 
otěruvzdornost.

Vydatnost: 10-12 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: Třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 50, pololesk; 70 lesk

Flügger Lak na dřevo 
Flügger Natural Wood Trælak

Ošetřující olej na nábytek. Proniká do povrchu dřeva a uzavírá ho před 
průnikem tekutin a špíny, brání tak nežádoucím změnám barvy. Posky-
tuje pěkný, hedvábně matný povrch, který je odolný vůči otěru a snadno 
se čistí. Používá se na dřevěný nábytek a desky stolů v interiéru. Není 
vhodný na podlahy.

Vydatnost: Neošetřené dřevo: 10-50 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 24 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: 10, matný

Flügger Olej na nábytek
Flügger Natural Wood Bordpladeolie 
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Budete také potřebovat:

Brusný papír

Krycí fólie 

Flügger Natural Wood na mytí dřeva 
Čisticí prostředek na dřevo

Sada štětců

Flügger Minerální terpentýn 
Ředidlo

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Konzervační olej na dlažbu. Penetruje do porézních povrchů 
a obnovuje přirozenou barvu a vzhled. Nasycuje a utěsňuje povrch, 
který se tak méně špiní a snadněji se udržuje. Vhodný na keramické 
kabřince, žulu, kámen a teraco v interiéru. Není vhodný na břidlici 
a glazurované povrchy.

Vydatnost: 10-15 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 24 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Olej na kámen
Natural Stone Klinkeolie 
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Impregnační nátěry na dřevo
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Budete také potřebovat:

Štětec

Flügger Minerální terpentýn
Ředidlo

Flügger Facade Anti-green 
Prostředek na plísně a řasy

Brusný papír

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Alkydový penetrační olej, který poskytuje maximální napuštění 
a uzavření ošetřeného podkladu. Umožňuje tak maximální přilnavost 
dalších nátěrů na rozpouštědlové i vodní bázi. Chrání ošetřený povrch 
proti plísním a řasám. Vhodný do exteriéru jako základní nátěr na nové 
i staré, ošetřené nebo opotřebované dřevo, exponované povětrnosti. 
V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře.

Vydatnost: 5-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 2 h

Další nátěr: Alkydový nátěr: 15 min (mokrý do 
mokrého); vodou ředitelný nátěr: 16 h

Stupeň lesku: -

Flügger 90 Classic 

Vodou ředitelný alkydový penetrační olej, který poskytuje maximální 
napuštění podkladu a umožňuje tak maximální přilnavost dalších nátěrů 
na vodní bázi. Chrání ošetřený povrch proti plísním a řasám. Vhodný do 
exteriéru jako základní nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované 
dřevo. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře.

Vydatnost: 4-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: -

Flügger 90 Aqua 
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Lazurovací laky a barvy na dřevo v exteriéru

Vydatnost: 6-12 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 20, polomat

Flügger 98 Aqua 

Vodou ředitelný plně krycí silnovrstvý alkydový lazurovací lak na dřevo 
v exteriéru. Proniká hluboko do struktury dřeva a vytváří krycí polomatný 
ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. 
Dekorativní ošetření uchovává viditelnou strukturu dřeva. Umožňuje tónování 
do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Chrání povrch dřeva 
před napadením plísní. Vhodný k ošetření základním impregnačním nátěrem 
ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva nebo 
jako udržovací nátěr na již lazurovacími laky ošetřeném dřevě. V interiéru pouze 
na okna a vchodové dveře. Nevhodný na podklady dříve natřené emaily.

Vydatnost: 4-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 4 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 30, polomat

Flügger 95 Aqua 

Tenkovrstvý vodou ředitelný alkydový lazurovací lak na dřevo v exteriéru. 
Proniká hluboko do struktury dřeva a zároveň vytváří tenký polomatný ochranný 
film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. Transpa-
rentní dekorativní ošetření dřeva uchovává viditelnou texturu a strukturu dřeva. 
Tixotropní konzistence nátěru usnadňuje nanášení i v obtížně přístupných 
místech. Tónovatelný do mnoha atraktivních odstínů. Chrání povrch dřeva před 
napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním 
nátěrem ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími 
laky ošetřeném dřevě. V interiéru pouze na okna a vchodové dveře. Nevhodný 
na podklady dříve ošetřené plně krycími lazurami nebo emaily.
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Lazurovací laky a barvy na dřevo v exteriéru Budete také potřebovat:

Štětec

Flügger Minerální terpentýn
Ředidlo

Flügger Facade Anti-green
Prostředek na plísně a řasy

Brusný papír

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Flügger 90 Aqua 
Napouštěcí olej na dřevo

Flügger 90 Classic
Napouštěcí olej na dřevo

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: Voda.
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4 h
Stupeň lesku: 40, pololesk

Flügger Barva na okna
Flügger Vinduesmaling

Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email, speciálně vyvinutý pro nátěry dřevěných 
oken a vchodových dveří. Snadno se nanáší, má velmi dobrou rozlévatelnost 
a poskytuje velmi robustní, povětrnostním podmínkám odolný povrch. Chrání 
povrch dřeva před napadením plísní. Umožňuje tónování do všech barevných 
odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný do exteriéru k ošetření základním 
impregnačním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně 
exponovaného dřeva nebo jako udržovací nátěr již ošetřeného dřeva a také 
na železo ošetřené ochranným antikorozním nátěrem. Tvrdý povrch nátěru je 
ideální pro použití barvy na okna, rámy a vchodové dveře.
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Oleje na dřevo v exteriéru

Vydatnost: 4-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 6 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Olej Aqua
Flügger Træolie Aqua

Vodou ředitelný alkydový olej s velmi dobrou schopností pro-
niknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo před proschnutím 
a praskáním. Zachovává přirozený vzhled ošetřeného dřeva a poskytuje 
ochranný povrch před pronikáním vody do ošetřeného dřeva. Obsahuje 
UV-filtr. Chrání povrch dřeva před plísněmi a řasami. Tónovatelný do 
mnoha atraktivních odstínů. Vhodný do exteriéru na povětrnostním 
podmínkám odolné tmavé dřevo nebo na tlakově impregnované dřevo, 
kde je vyžadován přirozený vzhled dřeva. Obzvlášť vhodný na exotické 
a trvanlivé dřeviny jako jsou týk, mahagon, cedr, modřín apod. Ideální 
k ošetření teras, plotů a zahradního nábytku.

Vydatnost: 4-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 6 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Olej Classic 
Flügger Træolie Classic

Rozpouštědlový alkydový olej s velmi dobrou schopností pro-
niknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo před proschnutím 
a praskáním. Zachovává přirozený vzhled ošetřeného dřeva a poskytuje 
ochranný povrch před pronikáním vody do ošetřeného dřeva. Obsahuje 
UV-filtr. Chrání povrch dřeva před napadením plísní a řas. Vhodný do 
exteriéru na povětrnostním podmínkám odolné tmavé dřevo nebo na 
tlakově impregnované dřevo, kde je vyžadován přirozený vzhled dřeva. 
Obzvlášť vhodný na exotické a trvanlivé dřeviny, jako jsou týk, mahagon, 
cedr, modřín apod. Ideální k ošetření teras, plotů a zahradního nábytku.
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Oleje na dřevo v exteriéru Budete také potřebovat:

Vydatnost: 10-25 m2/l
Ředění: Neředí se
Omyvatelnost EN 13300: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Impredur olej na dřevo 
Flügger Impredur træolie

Vodou ředitelný ochranný olej na dřevo založený na speciálním 
alkydovém pojivu na bázi nano technologie. Poskytuje dřevu extrémně 
vodoodpudivý efekt. Obsahuje velké množství UV-filtru, který účinně 
chrání před agresivními slunečními paprsky a zachovává barvu dřeva 
po velmi dlouhou dobu. Má výjimečně dobrou penetrační schopnost, 
brání vzniku prasklin, plísní a řas. Tónovatelný do mnoha atraktivních 
odstínů. Používá se v exteriéru k olejování dřevěných fasád, konstrukcí 
a zahradního nábytku z týku, cedru a dalších tmavých druhů dřev. Také 
vhodný na tlakově impregnované dřevo. Není vhodný na terasy.

Flügger čistič dřeva A
Čisticí prostředek na tvrdé dřevo

Štětec

Flügger Minerální terpentýn
Ředidlo

Flügger čistič dřeva B
Čisticí prostředek na měkké dřevo

Flügger Fluren 37 
Základní čisticí prostředek
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Fasády 

Univerzální základní penetrační nátěr na fasády. Vyztužuje podklad 
a zlepšuje jeho přilnavost k dalším nátěrům a tím zajišťuje jejich 
rovnoměrnost. Má výborné penetrační vlastnosti, výsledný povrch je vo-
doodpudivý, avšak propustný pro vodní páry. Používá se na lehce sprašné 
a absorpční minerální fasády, např. omítek, betonu a lehkého betonu. Pro 
krycí nátěr jsou vhodné všechny typy fasádních barev, kromě silikátových.

Vydatnost: 3-7 m2/l
Ředění: Neředí se
Paropropustnost EN 7783-2: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: -

Flügger Facade Primer
Flügger Facade Primer

Klimaticky odolná, víceúčelová emulzní olejová barva na zdivo a fasády. 
Poskytuje pěkný, rovnoměrný a hladký povrch. Povrch je klimaticky 
odolný a chrání před pronikáním vody a zároveň propustný pro vodní 
páry. Brání vzniku plísní a řas. Vhodná na fasády z minerálních omítek, 
vápnem ošetřené plochy a fasády natřené neidentifikovatelnými fasád-
ními nátěry.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Voda
Paropropustnost EN 7783-2: sd = 0,13 m, třída 1
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 24 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger Facade Universal 

Vysoce odolná silikonová fasádní barva. Výborná paropropustnost 
a odolnost vůči znečištění oproti jiným typům fasádních nátěrů. Vytváří 
vodě nepropustný a masivní povrch s maximální odolností povětrnostním 
podmínkám. Brání vzniku plísní a řas. Vhodná na neošetřené povrchy, 
minerální omítky a dříve natřené povrchy. Ideální na vysoce zatížené 
fasády zejména v městském prostředí.

Vydatnost: 6-8 m2/l
Ředění: Voda
Paropropustnost EN 7783-2: sd = 0,01 m, třída 1
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger Facade Impredur 

Robustní, elastická a barevně trvanlivá akrylátová fasádní barva. Je 
odolná vodě a povětrnostním podmínkám a poskytuje povrch, který 
odpuzuje nečistoty. Propustná pro vodní páry. Brání průniku oxidu 
uhličitého povrchem a tím chrání beton před degradací. Brání vzniku 
plísní a řas. Používá se v exteriéru na ochranu fasád a zdiva z betonu, 
omítky apod.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Voda.
Paropropustnost EN 7783-2: sd = 0,19 m, třída 2
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 6 h
Stupeň lesku: 5, mat

Flügger Facade Beton 
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Silikátová fasádní barva poskytující vodním parám propustný povrch, 
který je zároveň výborně chráněn před povětrnostními podmínkami. 
Vhodný na všechny neošetřené minerální plochy, vápnem ošetřené 
plochy, minerální omítky, vápenopískové cihly, beton a plochy dříve 
ošetřené silikátovými nátěry.

Vydatnost: 8 m2/l
Ředění: 1:1 s vodou
Paropropustnost EN 7783-2: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: -

Flügger Facade Silikat 

Základní penetrační nátěr na fasády na silikátové bázi. Poskytuje povrch 
propustný pro vodní páry. Používá se na absorpční minerální podklady, 
např. vápenné omítky, vápenné cihly a beton, před nátěrem silikátovou 
barvou. Dále se používá jako přísada do silikátové barvy při aplikaci 
prvního nátěru.

Vydatnost: 6-8 m2/l
Ředění: Směsí Flügger základ silikát s vodou 1:1
Paropropustnost EN 7783-2: sd = 0,004 m, třída 1
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 12 h
Stupeň lesku: 2, mat

Flügger Facade Základ Silikát 
Flügger Facade Silikatprimer

Strukturní křemičité plnivo, které poskytuje bohatý hrubý vzhled 
a umožňuje nanášet silnější vrstvy fasádních barev, vzhledem po-
dobných omítkovým hmotám. Používá se do všech fasádních barev 
v poměru 10 %.

Vydatnost: -
Ředění: -
Paropropustnost EN 7783-2: -
Doba schnutí: -
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Facade Granulát
Flügger Facade Strukturfiller
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Transparentní impregnační nátěr s výbornou schopností penetrovat 
do minerálních povrchů. Poskytuje vodoodpudivý povrch, který brání 
pronikání vlhkosti a následnému poškození mrazem. Brání růstu plísní 
a řas. Vhodný do exteriéru na impregnaci vertikálních i horizontálních 
povrchů z cihel, omítky, betonu, dlaždic nebo kamene.

Vydatnost: 5 m2/l
Ředění: 1:5 – 1:10 s vodou
Paropropustnost EN 7783-2: -
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: -
Stupeň lesku: -

Flügger Facade Waterproof 

Armovací akrylátový nátěr s přídavkem skelných vláken. Vyhlazuje strukturní 
rozdíly na podkladu, vyplňuje a vyztužuje malé praskliny. Poskytuje vzhled 
hladké omítky. Vhodný do exteriéru i interiéru na fasády a zdi. Přetíratelný 
akrylátovou nebo olejovou fasádní barvou.

Vydatnost: 2-6 m2/l
Ředění: Voda
Paropropustnost EN 7783-2: sd = 0,30 m, třída 2
Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 8 h
Stupeň lesku: -

Flügger Facade Armovací nátěr 
Flügger Facade Armering

Budete také potřebovat:

Kbelík

Krycí fólie

Flügger Facade Anti-green
Prostředek na plísně a řasy

Krycí páska UV

Váleček s držákem

Štětec

Teleskopická tyč

Flügger Fluren 37 
Základní čisticí prostředek
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Antikorozní ochrana kovů

Rychleschnoucí alkydový základní nátěr na bázi fosforečnanu 
zinečnatého, který chrání podklad před korozí. Díky výborné penetrační 
schopnosti do porézních podkladů se hodí obzvlášť na ručně čištěné 
železo. Používá se v interiéru i exteriéru jako antikorozní základní nátěr 
na železo, ocel a lakované kovové povrchy.

Vydatnost: 8-12 m2/l
Ředění: Neředí se
Kategorie: -
Doba schnutí: 30 min
Další nátěr: 1 h
Stupeň lesku: -

Flügger Metal Pro Antikorozivní základ
Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer

Antikorozní alkydová základní barva a vrchní nátěr v jednom. Vhodný pro 
střední ochranu před korozí. Na bázi fosforečnanu zinečnatého. Používá 
se v exteriéru na nové nebo natřené povrchy z železa a kovů.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Minerální terpentýn
Kategorie: -
Doba schnutí: 10 h
Další nátěr: 16 h
Stupeň lesku: lesk

Flügger Metal Pro Antikorozní Primer & Finish 
Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer og Finish

Rychleschnoucí vodou ředitelný základní nátěr na bázi akrylát-uretan-
alkydových pryskyřic, který zajišťuje účinnou antikorozní ochranu 
v kombinaci s maximální adhezí. Obsahuje antikorozní přísady na bázi 
fosforečnanu zinečnatého. Používá se v interiéru a exteriéru na železo, 
ocel, hliník, zinek, pozinkované železo, olovo, měď a nalakované 
kovové plechy.

Vydatnost: 8-10 m2/l
Ředění: Neředí se
Kategorie: -
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 1-2 h
Stupeň lesku: -

Flügger Metal Pro Multiprimer
Flügger Metal Pro Multiprimer

Rychleschnoucí alkydový email, chemicky odolný. Poskytuje tvrdý a ro-
bustní povrch, barevně stálý a velmi odolný vůči nepřízni počasí, oleji 
a vodě. Tepelně odolný do 80°C. Používá se v interiéru i exteriéru jako 
email na železo a kovy ošetřené antikorozním nátěrem. Vhodný např. 
na stroje, ocelové desky a konstrukce na budovách, předměty z tepané 
oceli, např. brány, zábradlí, ploty a lampy apod.

Vydatnost: 8-12 m2/l
Ředění: Neředí se
Kategorie: C3
Doba schnutí: 1 h
Další nátěr: 4-10 h
Stupeň lesku: 5, mat; 90, lesk

Flügger Metal Pro Enamel
Flügger Metal Pro Metalemalje
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Alkydová barva s vysokým obsahem krystalického grafitu. Poskytuje 
pěkný kovový povrch, který je vysoce odolný vůči vodě. Tepelně odolná 
do 200°C. Používá se v exteriéru jako základní nebo krycí barva při anti-
korozní ochraně. Pro údržbu a obnovení tepaného železa, např. bran, 
plotů, lamp apod. Také vhodný do interiéru pro dekorativní použití.

Vydatnost: 12 m2/l
Ředění: Neředí se
Kategorie: -
Doba schnutí: 4-6 h
Další nátěr: 24-48 h
Stupeň lesku: 4, mat

Flügger Metal Pro Grafitová barva
Flügger Metal Pro Grafitmaling

Budete také potřebovat:

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Sada štětců

Krycí fólie 

Brusný papír

Flügger Minerální terpentýn
Ředidlo

Krycí páska

Ocelový kartáč
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Stěrkové tmely

Všestranně použitelný stěrkový tmel s jemným plnivem. Kombinace 
výborné plnicí schopnosti a jemné zrnitosti jej předurčuje pro univerzální 
použití. Vhodný k ošetření stěn a stropů v suchých místnostech. Na 
omítky, beton, lehký beton a dříve natřené povrchy. 

Vydatnost: 0,5-2 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 4 mm
Přídržnost k betonu: 1,1 N/mm2

Doba schnutí: 2-4 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,2 mm

Flügger Sandplast LH 

Stěrkový tmel s jemným plnivem. Speciálně vyvinutý pro tmelení 
spojů sádrokartonových desek. Vhodný k tmelení a stěrkování stěn 
a stropů v interiéru. Používá se na omítky, beton, lehký beton a dříve 
natřené povrchy.

Vydatnost: 0,5-2 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 4 mm
Přídržnost k betonu: 1,9 N/mm2

Doba schnutí: 2-4 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,16 mm

Flügger Sandplast LH+ 

Jemnozrnný stěrkový tmel obzvlášť odolný velkému zatížení a vlhkosti. 
Vhodný do vlhkých místností na ošetření stěn a stropů z omítky, betonu, 
lehkého betonu a dříve natřených povrchů.

Vydatnost: 0,5-2 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 5 mm
Přídržnost k betonu: 1,4 N/mm2

Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,2 mm

Flügger Sandplast LW 

Lehký stěrkový tmel, snadno se nanáší, roztírá a brousí. Vhodný k vyhla-
zení betonu a sádrokartonových desek na stropech a zdích. Také na 
vyplnění spojů sádrokartonových desek. Vhodný k ručnímu nanášení, po 
naředění také do zařízení na tmelení.

Vydatnost: 0,3 m2/l
Ředění: Voda.
Maximální vrstva: 3 mm
Přídržnost k betonu: 0,8 N/mm2

Doba schnutí: 2-4 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,2 mm

Flügger Sandplast Easy 
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Připravený stěrkový tmel pro aplikaci stříkacím zařízením. Lze použít 
i pro ruční nanášení. Velmi dobře vyplňuje a vyrovnává podklad. Vhod-
ný k ošetření stěn a stropů v suchých místnostech. Na omítky, beton, 
lehký beton a dříve natřené povrchy. Také vhodný ke strukturálním 
technikám nanášení. Není vhodný do airless stříkacích zařízení.

Vydatnost: 0,5-1 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 3 mm
Přídržnost k betonu: 1,1 N/mm2

Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,25 mm

Flügger Sandplast S

Jemný bílý tmel, který se velmi snadno nanáší díky krémovité kon-
zistenci. Nesmršťuje se ani nepraská, snadno se brousí. Používá se 
v interiéru i exteriéru na tmelení prasklin a drobných děr ve zdech, 
omítkách, betonu, sádrokartonových desek a dřevě. Také vhodný pro 
plošné vyhlazení dřeva před dalším nátěrem.

Vydatnost: 1 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 10 mm
Přídržnost k betonu: -
Doba schnutí: 0,5 h
Další nátěr: 1-2 h
Velikost zrna: -

Flügger Easy Filler

Lehký hrubozrnný stěrkový tmel. Kombinuje extra bohatost, minimální 
změnu objemu a dobré aplikační vlastnosti pro stříkání. Vhodný v inte-
riéru na stěrkování betonu, lehkého betonu, omítky a sádrokartonových 
desek. Také vhodný na dříve natřené stěny a stropy. Ideální pro velké 
projekty pro aplikaci stříkáním (airless i vzduchové).

Vydatnost: 0,8-2 m2/l
Ředění: Neředí se
Maximální vrstva: 13 mm
Přídržnost k betonu: 0,8 N/mm2

Doba schnutí: 2-4 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,3 mm

Flügger Sandplast LGS

Lehký stěrkový tmel se středně hrubým plnivem. Vhodný pro aplikaci 
stříkáním (airless i vzduchové), lze jej nanášet i válečkem. Dobře 
vyplňuje a vyrovnává podklad a snadno se brousí. Vhodný k ošetření 
stěn a stropů v suchých místnostech v interiéru. Používá se na omítky, 
beton a dříve natřené povrchy.

Vydatnost: 0,8-2 m2/l
Ředění: Voda. Obvykle se neředí
Maximální vrstva: 4 mm
Přídržnost k betonu: 1,1 N/mm2

Doba schnutí: 2 h
Další nátěr: 24 h
Velikost zrna: Max. 0,2 mm

Flügger Sandplast LSR
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Budete také potřebovat:

Špachtle

Brusný papír

Flügger Fluren 37
Základní čisticí prostředek

Špachtle

Flügger Sealer
Penetrační nátěr

Protiprachová maska 
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Tmely

Vysoce elastický tmel na bázi speciálních polymerů. Tvoří pružný spoj, 
který se nesmršťuje. Lze jej přetírat, je klimaticky odolný. Přilnavý prak-
ticky ke všem povrchům v interiéru i exteriéru. Používá se na tmelení 
dřeva, kovů, PVC, cihel, betonu a natřených povrchů. Obzvlášť vhodný 
na pohyblivé spáry, např. spáry na fasádě, dilatační spáry, mezery 
u dveří, oken a stěn. Nelze brousit.

Doba schnutí: 2 mm/24 h
Šířka spoje: 4-25 mm
Smrštění objemu tmelu: 0 %
Další nátěr: 6-24 h
Hloubka spoje: Max. 14 mm
Pohyb spoje: Max. 25 %

Flügger All Seal

Elastický akrylátový tmel na dřevo, který lze přetírat. Díky své elasticitě 
odolává změnám objemu dřeva v závislosti na vlhkosti. Používá se 
v interiéru i exteriéru na praskliny ve dřevě, dřevěných deskách, pa-
rapetech apod. Také vhodný k tmelení na omítku, beton, lehký beton, 
cementové a sádrokartonové desky, sklo, kovy, keramiku a lakované 
nebo natřené povrchy. Nelze brousit.

Doba schnutí: 5 min
Šířka spoje: 4-25 mm
Smrštění objemu tmelu: 16 %
Další nátěr: 6 h
Hloubka spoje: -
Pohyb spoje: Max. 12 %

Flügger Wall Seal

Elastický akrylátový tmel na dřevo, který lze přetírat. Díky své elasticitě 
odolává změnám objemu dřeva v závislosti na vlhkosti. Používá se 
v interiéru i exteriéru na praskliny ve dřevě, dřevěných deskách, pa-
rapetech apod. Také vhodný k tmelení na omítku, beton, lehký beton, 
cementové a sádrokartonové desky, sklo, kovy, keramiku a lakované 
nebo natřené povrchy. Nelze brousit.

Doba schnutí: 5 min
Šířka spoje: -
Smrštění objemu tmelu: 25 %
Další nátěr: 6 h
Hloubka spoje: -
Pohyb spoje: Max. 12 %

Flügger Wood Seal

Vysoce elastický silikonový tmel. Snadno se nanáší, je UV odolný. 
Brání vzniku plísní a řas. Používá se v interiéru i exteriéru k tmelení 
a utěsňování spár v koupelnách, vlhkých místnostech, kuchyních a ko-
lem oken a dveří, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti. Přilnavý na sklo, 
keramiku, cihly, kovy, PVC, dlaždice a lakované nebo natřené povrchy. 
Nelze brousit.

Doba schnutí: 1-2 mm/24 h
Šířka spoje: 5-30 mm
Smrštění objemu tmelu: 0 %
Další nátěr: -
Hloubka spoje: Min. 5 mm
Pohyb spoje: Max. 25 %

Flügger Wet Seal
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Uretanový tmel s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, založený na 
alkydových olejích. Vhodný k tmelení základním nátěrem ošetřeného 
dřeva nebo kovů, v interiéru a v exteriéru. Zvláště vhodný na plochy, 
které budou přetírány barvami na alkydové bázi. Snadno se brousí.

Doba schnutí: 2-3 h
Šířka spoje: -
Smrštění objemu tmelu: -
Další nátěr: -
Hloubka spoje: -
Pohyb spoje: -
Maximální vrstva: 2 mm

Flügger Urethanový tmel

Budete také potřebovat:

Špachtle

Pistole na kartuše

Japonská špachtle
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Čistící prostředky, ředidla

Účinný čisticí prostředek na dřevěné terasy v exteriéru. Odstraňuje 
nepravidelné zbarvení, plísně, nečistoty, zbytky ochranných olejů. 
Vhodný k čištění povětrnostním podmínkám odolných dřevin v exteriéru, 
borovice, jedle, tlakově impregnovaného dřeva. Není vhodný na listnaté 
dřevo nebo exotické dřevo.

pH: 13
Ředění: Neředí se
Doba schnutí: -

Flügger Čistič dřeva A
Flügger Terrasserens A

Tekuté mýdlo na ruce, šetrné k pokožce. Pro slabé až střední zašpinění. 
Čistí ruce a zanechává pokožku jemnou.

pH: 6
Ředění: -
Doba schnutí: -

AdeKema tekuté mýdlo
AdeKema Flytande tval

Účinný čisticí prostředek na terasy v exteriéru založený na kyselinách. 
Odstraňuje nepravidelné zbarvení, plísně, nečistoty, zbytky ochran-
ných olejů. Vhodný k čištění povětrnostním podmínkám odolného 
exotického dřeva nebo listnatého dřeva. Ideální na zahradní nábytek 
z exotického dřeva.

pH: 1,4
Ředění: Neředí se
Doba schnutí: -

Flügger Čistič dřeva B
Flügger Teak og trærens B

Čisticí utěrky na ruce, ohleduplné k pokožce. Obsahují abrazivní částice, 
které odstraňují zaschlou barvu a odolnou špínu. 

pH: 7,5-8
Ředění: -
Doba schnutí: -

Flügger Fluren 19 
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Základní alkalický čisticí prostředek. Vhodný do interiéru i exteriéru 
k silnému čištění povrchů, které budou přetírány. Také vhodný k sil-
nému čištění natřených povrchů, vinylu, betonu a kovu. Velmi vhodný 
k čištění štětců a válečků a také plastového nábytku a oken. Odstraňuje 
z povrchu zachycený vosk, mastnotu, zbytky mýdel, tabákový dehet 
apod. Dostupný i ve spreji.

pH: 11
Ředění: 1:10 – 1:100 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Fluren 37

Tekutý odstraňovač vápna a vodního kamene. Je samoaktivní a dokona-
le odstraňuje z povrchu zbytky vápna, vodního kamene, rez a zaschlou 
moč. Použitelný také pro desinfekci a pravidelné čištění sanitárního 
vybavení koupelen a toalet. Dostupný i ve spreji.

pH: 1
Ředění: 1:10 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Fluren 33 

Koncentrovaný desinfekční prostředek pro použití v interiéru. 
Odstraňuje baktérie, plísně a řasy. Také odstraňuje pachy a mini-
malizuje statickou elektřinu. Nemá bělicí účinky. Používá se např. ve 
sklepích, kuchyních, koupelnách, záchodech apod. Také k odstranění 
zápachu z oblečení a bot.

pH: 10
Ředění: 1:10 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Fluren 39 Desinfekce 

Univerzální čisticí prostředek, který při minimálním dávkování zajišťuje 
maximální čistící efekt. Nezanechává na očištěném povrchu žádné stopy. 
Vhodný k silnému čištění, stejně jako k pravidelnému čištění natíraných 
nebo lakovaných povrchů, vinylu, dlaždic, smaltu a kovu.

pH: 7-8
Ředění: 1:20 – 1:100 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Fluren 32
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Výjimečně účinný čisticí prostředek na dřevo. Odstraňuje špínu, mast-
notu a zbytky starého oleje a mýdla. Biologicky odbouratelný. Používá se 
v interiéru na čištění neošetřeného i ošetřeného dřeva před ošetřením 
louhem, mýdlem, olejem, mořidlem, lakem nebo barvou.

pH: 12
Ředění: 1:10 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Natural Wood na mytí dřeva
Flügger Natural Wood Trærens 

Koncentrovaný čisticí prostředek pro odstranění plísní a řas. Čistí, dezin-
fikuje a poskytuje dlouhodobou ochranu proti plísním a řasám. Dostupný 
i ve spreji. Používá se v exteriéru na fasády, zdivo, dřevo, krytinové 
tašky, sklo, plasty apod. Dostupný i ve spreji.

pH: 8
Ředění: 1:10 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Facade Anti-green

Efektivní a rychle změkčující přípravek na odstranění tapet. Vhodný 
k odstraňování tapet a klihu. Změkčuje lepidlo, takže tapety lze poté 
snadno odstranit ze stěn ve velkých kusech.

pH: 6,5-8
Ředění: 1:100 - 1:200 s vodou
Doba schnutí: -

Flügger Změkčovač tapet
Flügger Tapetopbløder

Ředidlo se střední těkavostí, obecně použitelné k ředění výrobků na 
alkydové bázi.

pH: -
Ředění: -
Doba schnutí: -

Flügger Minerální terpentýn
Flügger White Spirit
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Budete také potřebovat:

Kbelík

Štětec

Kartáč

Rukavice

Mop
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Lepidla na tapety
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Lepidlo založené na vinylovém pojivu. Vhodné do interiéru k lepení 
lehkých tapet a filcu ze skelného vlákna. Také vhodný k lepení lehkých 
textilií, papírových, non-woven tapet a přetíratelných papírových tapet 
Flügger. Pouze pro použití v suchých místnostech.

Vydatnost: 4-5 m2/l
Ředění: Neředí se
Doba schnutí: -

Flügger 377 

Lepidlo založené na vinylovém pojivu. Vhodné do interiéru k lepení tapet, 
filcu ze skelného vlákna, strukturálních tapet apod. Ideální do prostor 
s vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, toalety, umývárny apod. 

Vydatnost: 3-5 m2/l
Ředění: Neředí se
Doba schnutí: -

Flügger 380 

Budete také potřebovat:

Miska

Váleček s držákem

Štětec zárožák 

Teleskopická tyč
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Flügger vyrobí v továrně na výrobu tapet FIONA ve Faaborgu přibližně 17 000 km tapet a plsti ročně.
Fiona byla založena v 1897 a dnes je jedním z vedoucích evropských tapetových producentů. 
Exportuje do většiny zemí světa. Za návrh jednotlivých tapetových kolekcí zodpovídá designerka Elsa 
Kirstine Krogh, kterou inspiruje skandinávská příroda a architektura. Každý rok navrhne pro naše 
klienty nové kolekce tapet.
O Fioně se dozvíte více na www.fiona-walldesign.com.

Skandinávský design tapet
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Light & Bright je novou kolekcí tapet moderního grafického designu 
inspirovaného skandinávským minimalismem. Tapety Light & Bright jsou 
tištěny ”hlubokotiskovou” technikou. Díky ní mají tapety živý vzhled, kdy 
hra se světlem vyvolává různé odstíny, díváte-li se na zeď z různých úhlů. 
Tyto tapety jsou vyráběny na non-woven podkladu, který umožňuje velmi 
snadnou aplikaci na zeď a perfektní výsledek. 

Light & Bright

Designové tapety 

Kolekce tapet roku 2009 vycházející z hravého motivu květinových vzorů 
a jednoduchých linií čar. Moderní trend spojení přírodního motivu s geo-
metrickými tvary umožňuje vytvořit velmi moderní a originální design 
místností reprezentativních prostor kanceláří, restaurací, bytů.

Počet vzorů: 45
Rozměr role: 53 cm x 10,05 m

DeLuxe 

Kolekce tapet Happy Nature nachází inspiraci v přírodě. Kombinuje 
veselé a hravé vzory květin s jednoduchými liniemi čar. Toto moderní 
spojení přírodního motivu s geometrickými tvary vytváří originální design 
vhodný do ložnic, obývacích pokojů, kuchyní či chodeb.

Happy Nature

Nejnovější kolekce tapet roku 2008.Tapety jsou omyvatelné a mají vý-
bornou odolnost světlu. Vzory tapet vycházejí ze skandinávských rostlin 
a vytvářejí delikátní pocit sounáležitosti s přírodou. Kolekce Nordic Lea-
ves je vyráběna na non-wowen podkladě zajišťující dokonalou stabilitu 
po nalepení. To umožňuje také nanášet lepidlo pouze na stěnu (ne na 
tapety), což zjednodušuje práci při lepení a výraznou úsporu času. 

Počet vzorů: 57
Rozměr role: 53 cm x 10,05 m

Nordic Leaves
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Přetíratelné tapety

Strukturální tapeta Flügger Struktur poskytne stěně dokonalou dekora-
tivní strukturu a ochrání před menším poškozením. Tapety mají strukturu 
omítky ve vzoru různých geometrických tvarů a figur. Materiál je z vlák-
nitého filcu, se kterým se pracuje velmi snadno a příjemně, nezpůsobuje 
svědění a podráždění pokožky. Jednotlivé pásy jsou šíře 100 cm, což 
urychluje a usnadňuje práci. Lepidlo se nanáší válečkem přímo na stěnu 
a poté se lepí suché pásy. Po zaschnutí se stěna přetírá kvalitními akrylá-
tovými nátěry do interiéru v požadovaném odstínu a lesku. 
Tapety Flügger Struktur je možné použít ve všech suchých prosto-
rách, nicméně nedoporučuje se jejich použití ve vlhkých prostorách 
v interiéru a v exteriéru. Natřená tapeta vyhovuje německému standardu 
nehořlavosti dle DIN 4102-B1 v odolnosti ohni.

Flügger Struktur – strukturální přetíratelná tapeta 
2800 

2831

2852 

2855 

2858

2861 

2864 

2812

2840

2853

2856

2859

2862

2865

2813 

2851 

2854 

2857

2860 

2863 
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Tyto tapety pomáhají vyrovnat nerovností stěn. Dřevěné štěpky poskytují 
stěně charakteristický vzhled a efektní strukturu. Dodávají se v jemné 
struktuře až ve hrubé struktuře jednotlivých vzorů. 
Nanášejí se stejně jako tradiční tapety. Zadní stranu tapet je nutné natřít 
lepidlem (štětcem nebo válečkem). Poté se přikládají na stěnu, opět 
ošetřenou lepidlem. 
Tapety je možné přetírat všemi typy barev na stěny.

Flügger Fiona tapety s dřevěnými štěpky 
33510

916900

9723

33560

385805

9760

33520

975005

9746 

17500

99333

9766

33540

858516

9757

2205

Vzory tapet v desénu struktury omítky jsou vyraženy na odolném vinilu. 
Tapeta si uchovává svůj design i po mnoho přemalování.
Lepidlo se nanáší pomocí válečku přímo na zeď a následně se přikládají 
suché pásy na stěnu tak, aby se navzájem dotýkali a případně, aby vzor 
tapety na sebe dokonale navazoval. Není potřeba použít k nátěrům tapet 
základní malbu, nicméně doporučujeme aplikovat jeden nátěr barvy ve 
světlém odstínu. Barvy syté a lesklé mohou způsobit skvrny.
Tapety Flügger Patent Dekor je možné použít ve všech suchých 
místnostech, nedoporučují se do vlhkých prostor ani do exteriéru. 
Tapeta ošetřena finálním nátěrem vyhovuje německému standardu 
DIN 4102-B1 v odolnosti ohni.

Flügger Patent Decor

Bílé tapety je možné po nalepení natírat, nicméně je lze ponechat i bez 
nátěru. Následné přemalování lze učinit v budoucnu, kdy bílý odstín 
zeslábne. 
Tato skupina tapet zahrnuje pět vzorů v rolích rozměru 53cm x 10,5m. 
Tři vzory tapet jsou vyraženy takovým způsobem, že desén nezaniká po 
přilepení na stěnu. Vzory ostatních dvou tvoří struktura na povrchu tapet. 
Lepidlo se nanáší na bílé tapety na zadní stranu a po cca 5-10 minutách 
se tapety přikládají na stěnu. Tapety je možné natírat všemi tipy barev 
na stěny. Nedoporučujeme barvy ve vysokém lesku a silných odstínů 
na tapetě vzoru 99333, která má hlubokou strukturu a je na ní možné 
riziko tvorby skvrn.

Flügger Fiona Bílé tapety 
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Sklovláknitý filc je dodáván v roli šíře 100 cm což umožňuje nahrazení 
stěrky a štuku a výrazně zrychluje dekorativní úpravu starých stěn 
a stěn ze sádrokartonů. Filc se dá velmi lehce a přesně stříhat a lepí se 
s překrytím cca 2 cm. Dříve než lepidlo zaschne, seřízne se spoj na polo-
vinu a odstraní uvolněné části. Tím docílíte dokonalého řezu a dokonalou 
návaznost jednotlivých pásů. Kraje a rohy je vhodné řezat ostrým pra-
covním nožem. Z námi dodávaných filců se neuvolňují části sklovlákna, 
takže práce je velmi rychlá, příjemná a bez pocitu svědění na rukou.

Sklovláknitý filc 

Flügger tapety a filc ze skelného vlákna

Tapety a filc ze skelného vlákna poskytují moderní dekorativní úpravu 
stěn v komerčních prostorách (restaurace, hotely, zdravotnická zařízení 
apod.), ale i v domácnostech. Atraktivní vzory umožní docílení originál-
ního vzoru hladké stěny a tím zvýšení hodnoty celého interiéru. Použitím 
tapet ze skelného vlákna lze docílit perfektního vzhledu i na starých 
omítkách. Tapety umožňují několikanásobné přemalování bez ztráty 
viditelnosti raženého vzoru. Dodávají se v atraktivních dekorech omítky, 
ale i jiných dekorech od hrubých po velmi jemné vzory.

Sklovláknité tapety
44100

44150

44170

45135

25325

43007 - 43050 
43101 - 43200 
42139 - 43400 
43300 - 43322 
43333 - 47554 

44135

44160

44190

45138

44136

44165

45100

25322

52



Budete také potřebovat:

Flügger 377
Lepidlo na tapety

Flügger Sealer
Penetrační nátěr

Stěrka na tapety

Flügger 380
Lepidlo do vlhkých prostor

Flügger Sandplast LH
Univerzální stěrkový tmel

Nůžky

Tapetovací váleček 

Tapetovací nůž

Kartáč na tapety
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Pracovní nářadí
V našem sortimentu máme široké spektrum pracovního nářadí, které je určeno jak pro pro-
fesionály, tak i domácí kutily. Vyrábíme je ve dvou našich továrnách. Flügger vyvíjí nářadí na 
základě kvality, ergonomiky a designu. Většina štětců je vyráběna ručně. Pečlivě vybíráme 
své dodavatele tak, abychom mohli zákazníkům zajistit nejvyšší kvalitu výrobků.
Na www.flugger.com nebo www.flugger.cz můžete najít náš katalog nářadí.
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„Flügger - partner profesionálů“



Sídlo společnosti:
Flügger s.r.o.
Albrechtická 
2160/39
794 01 Krnov
Tel: 554 611 789
Fax: 554 610 356
infocz@flugger.com 
www.flugger.cz

Flügger barvy 
Pražská tržnice, Hala číslo 19

Bubenské nábřeží 306

170 04 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 283 870 040

Fax: 266 317 793

c005@flugger.com 

Flügger barvy
Koněvova 208

130 00 Praha 3

Tel: 284 860 450

Fax: 284 684 041

c009@flugger.com

Flügger barvy
Vršovická 70

101 00 Praha 10 

Tel: 272 730 204

Fax: 272 680 540 

c007@flugger.com

Flügger barvy
Areál CODECO a. s.

Kolbenova 19

190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel: 283 890 177

Fax: 283 841 710

c010@flugger.com

Flügger barvy
Polyfunkční dům Albert

Sluneční náměstí 8

158 00 Praha 13 - Stodůlky

Tel: 233 323 374

Fax: 233 323 373

c003@flugger.com

Flügger barvy
Campus Square (unit 102)

Netroufalky 14-16

634 00 Brno

Tel: 547 211 244

Fax: 547 233 225

c004@flugger.com

Naše prodejny


