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CORREX DACHRINNENLACK 

 

CORLSO 
CORREX imitácia medi 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: ochranná a dekoračná farba z PVC na kovové a plastové podklady, 
imitujúca meď pre farebné prevedenie pozinkovaných stavebných dielov, 
ako napr. odkvapové žľaby, odkvapové rúry, krycie plechy, mreže , atď. 
Rovnako vhodný na hliník, železo, tvrdené PVC, betón a azbestocement. 
Vlastnosti: Odolná proti vplyvom poveternostných podmienok, hodvábne 
matná PVC farba s vynikajúcou prídržnosťou. 

  

Vlastnosti:  odolná proti vplyvom poveternostných podmienok 
  hodvábne matná PVC farba s vynikajúcou prídržnosťou 
  pre vonkajšie použitie 
  

Farebný tón: stará meď 
  

Stupeň lesku: hodvábny mat 
  

Hustota: 0,9 - 1,3 g/cm3 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť nosný, suchý, očistený od voľných častíc, prachu, oleja a mastnoty. 
Nové zinkové a pozinkované diely odmastiť a ošetriť prípravkom Zn Oxyd, 
alebo riedeným roztokom čpavku a prebrúsiť. Železo dôkladne očistiť od 
hrdzi a natrieť základnou farbou. 

  

Spôsob nanášania: štetcom s prírodným vlasom, na väčšie plochy valčekom s jemným 
pórováním. Nástrik by mal robiť len profesionál (airless – tryska 0,011-
0,013 palcov, tlak cca 150 barov, neriediť) 

  

Postup nanášania: Pred aplikáciou dôkladne premiešať a nanášať 2 neriedené nátery. Náter by 
mal vytvoriť uzatvorenú vrstvu bez kazov a prázdnych miest. Let takto je 
možné vytvoriť dlhodobú a istú ochranu proti korozi. 

  

Teplota pri spracovaní: min. +8°C okolného vzduchu i natieranej plochy, v priebehu spracovania 
i schnutia.  

  

Doba schnutia 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: 

proti prachu po:  
pretierateľný po:  

cca 1 hod. 
cca 12 hod. 

 Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri 
neštandardnom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových 
materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba sušenia pred následným náterom /radovo 
týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť náš 
bezplatný poradenský servis. 
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Výdatnosť*: cca 10  m2/l v jednej vrstve 
 * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu  spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. 
  

Riedidlo: neriediť, materiál je pripravený k priamemu spracovaniu 
  

Čistenie nástrojov: düfa Terpentin-Ersatz alebo Pinselreiniger 
 
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, 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. 
 

 
 


