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düfa 2in1 GLANZLACK 

 

ABL 
akrylátový email lesklý  
 

POPIS PRODUKTU 
   

Možnosti použitia: vodou riediteľná akrylátová farba na nátery na drevo, omietky, betón, murivo 
kovy, vhodná k náterom okien, dverí, plotov, muriva, záhradného nábytku , 
odkvapov, pozinkovaného železa, atď. Náter nie je vhodný do miest s trvalým 
stykom s vodou. 

   

Vlastnosti:  neobsahuje škodlivé látky‐označený známkou Modrý anjel; zaschnutý 
náter je podľa DIN EN 71.3 vhodný pre detské hračky 

  odpovedá normám DIN na odolnosť proti vplyvu poveternostných 
podmienok, priľnavosti, elasticite a odolnosti proti oderu 

  náter je odolný proti priemyselným vplyvom a mydlovým roztokom 
  dlhodobá odolnosť voči poveternostným podmienkam a stabilita lesku 
  rýchle zasychanie 
  náterový film nekrehne 
  farebné odtiene, miešateľné z bázy 3  (označené  na  obale),  môžu 

vyžadovať väčší počet náterov k dosiahnutiu štandardného krytia 
  určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie 
   

Farebný odtieň: štandardne dodávané  farebné Odtiene +príprava odtieňov počítačom riadeným 
automatom. Štandardne dodávané farebné odtiene sú vzájomne miešateľné 
v ľubovoľnom pomere. Nemiešať s inými produktmi. 

  

Stupeň lesku: vysoký lesk 
  

Hustota: 1,07 g/cm3 
  

Spojivová báza: čistý akrylát 
  

Obsah látok: Akrylátová a polyuretánová disperzia, pigmenty, plnivá, voda, aditíva, Methyl‐ 
a Benzyl‐Isothiazolinon; 

  

Možnosti tónovania: Príprava odtieňu počítačom riadeným automatom. Štandardne dodávané 
farebné odtiene sú vzájomne miešateľné v ľubovoľnom pomere. Nemiešať 
s inými produktmi. 
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SPRACOVANIE:  
  

Vhodný podklad: drevo ( max. 6 ‐ 12 obj.% vlhkosti podľa spôsobu použitia) opatrené vhodným 
základným náterom düfa, kovy ošetrené antikoróznym náterom düfa. Všetky 
podklady musia byť čisté, suché , nosné a bez zamastenia. 

  

Spôsob nanášania: štetcom (doporučujeme špeciálne štetce na akrylátové náterové hmoty), 
valčekom alebo nástrekom 

  

Postup nanášania: Prvý náter aplikovať riedený max. 10 % vodou. Následné aplikácie obvykle 1‐3  
náterov s riedením max.5%, vždy po dokonalom preschnutí predchádzajúcej 
vrstvy. Minimálna doporučená hrúbka suchého náteru 25 µm/1 vrstva. 

 Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej 
reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nemožno uznať. 

  

Teplota pri spracovaní: opt. +15 až +20°C, min. +8°C 
   

Doba schnutia: na dotyk po: cca 2 hod. 
pri+20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: pretierateľný po: cca 2 ‐ 3 hod. 
 suchý po: cca 24 ‐ 48 hod. 
 V prípade náteru na málo savé podklady môže dochádzať obmedzenú dobu k 

miernemu dolepovaniu náteru. 
 *Pri nižších teplotách alebo vyššej  vlhkosti  vzduchu  sa  doba  schnutia predlžuje.  Pri 

neštandardnom použití (napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov je 
nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne. Pre tieto 
aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis. 

  

Výdatnosť*: cca 10 m2/l v jednej vrstve 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobný náter. 
  

Riedenie: vodou 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití vodou 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 750 ml – 2,5 l 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok  si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na 
obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 

správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom 

objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho 
spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha ‐ Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e‐mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 


