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düfa 2IN1 KLARLACK 

 

ABLN 
akrylátový lak na nábytok 

 

POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Základný a ochranný hodvábne lesklý lak v jednom – pre veľmi kvalitné 
lakovanie nábytku, dverí, dreveného obloženia  a ako ochranný bezfarebný 
náter na už lakované povrchy v interiéroch. Vytvrdený náter bol testovaný 
podľa DIN EN 71.3. Vďaka tomu je düfa 2in1 Klarlack vhodný i na náter detských 
hračiek. Tento produkt získal i známku ochrany životného prostredia „Modrý 
anjel.“ 

  
Vlastnosti:  vodou riediteľný 
  natrené dotykové plochy sa nezlepujú 
  je ľahko spracovateľný 
  rýchlo schne 
  ĺahko spracovateľný 
  odolný proti oderu a úderu; nie je určený pre pochodzie, mechanicky 

zaťažované plochy a dlhodobú styk s vodou. 
  charakteristickej úrovne matu je docielené až po niekoľkých dňoch 

zasychania.  
  určené pre vnútorné použitie 
  

Farebný odtieň: bezfarebný 
 Reklamácia farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej 

reklamácie skúšobného náteru malej plochy , nie je možná. 
  

Stupeň lesku: hodvábny lesk 
  

Hustota: 1,02 g/cm3 
  

Spojivová báza:: akrylátová disperzia 
  

Možnosti tónovania: tento produkt nie je určený k tónovaniu 
 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: podklad musí byť čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všetkých nečistôt 
a voľných častíc. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť  12%;  Staré nátery – 
nedržiace staré nátery bez zvyšku odstrániť, inak ľahko obrúsiť. Vykonať 
skúšobný náter, kvôli prídržnosti na pôvodnom nátere. 

  

Spôsob nanášania: Špeciálny akrylátový štetec / zmes syntetických a prírodných vlákien/, na veľké 
plochy nylonový valček / dĺžka vlasu 4-6mm/ a hneď potom použiť jemne 
pórový penový valček, alebo akrylátový štetec. Mohérové, alebo velúrové 
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valčeky nie sú vhodné. K nástreku je potrebné produkt nariediť do správnej 
viskozity: 

nástrek Veľkosť  trysky tlak viskozita 
Nízkotlakový  1,5-1,8 mm  cca. 45-50 s 
Vysokotlakový  1,5-1,8 cca 3 bar cca 45-50 s 
airless 0,011-0,013 palcov  cca 160 bar Neriediť  

 

  

Postup nanášania: Pred nástrekom dôkladne premiešať. Podľa savosti podkladu prvý základný 
náter zriediť  s 5-15% vody. Potom naniesť  1-2 finálne neriedené nátery. 

  

Teplota pri spracovaní: min. +8°C teplota objektu i okolitého vzduchu, počas spracovania a schnutia. 
  

Doba schnutia: suchý na prach po: cca 1 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: Pretierateľný po : cca 12 hod. 

 

*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri 
neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju 
nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždne/ Pre tieto aplikácie 
doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis. 

  

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

doporučujeme vykonať skúšobný náter. 
  

Riedenie: max. do 15% vodou 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití vodou 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 750 ml 
  

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. 
 

 


