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CORREX METALLSCHUTZLACK 3in1 

 

AE 

CORREX antikorózny email 
 

POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Základný a krycí  / vrchný/ náter na skorodované podklady. 
Correx Metallschuztlack je vhodný pre všetky podklady zo železných kovov 
a na nosné staré nátery. Neželezné kovy natierať len po zodpovedajúcom 
spracovaní a po natretí vhodnou základnou farbou. Náter je určený pre 
nátery strešných odkvapov, klampiarskych prvkov, mreží, plechov, pozinku, 
atd. 

  

Vlastnosti: 
 

pomocou špeciálnych antikoróznych pigmentov zabraňuje rozširovaniu 
hrdze 

  dlhodobá pružnosť  - nekrehne 

  vysoká krivosť a odolnosť náterového filmu 
  

Farebný tón: 6 základných odtieňov 
  

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

  

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť suchý, čistý a zbavený tukov. Voľné častice hrdze odstrániť, 
napr. okefovaním. Na neželezných kovoch a neštandardných podkladoch 
aplikovať najskôr Correx Haftgrund. 

  

Spôsob nanášania: štetcom, valčekom 
  

Postup nanášania: Pred aplikáciou dôkladne premiešať! Correx Metallschutzlack  sa nanáša 
najmenej dvakrát. Druhý náter sa môže naniesť najskôr po 2 hodinách , alebo 
najneskôr do 5 hod. od aplikácie predchádzajúceho náteru. Tak vznikne 
homogénne spojenie medzi obidvoma nátermi. Pokiaľ bude doba schnutia 
prekročená viac ako 5 hod. , musí sa druhý náter vykonať až po 21 dňoch. 

  

Teplota pri spracovaní: 15 ‐ 25 °C 
  

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

Proti prachu cca po 4hod. pretierateľný cca po 2-3 hod. avšak pred uplynutím 
5 hod., plné preschnutie cca po 21 dňoch. 
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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: düfa Nitro Universal Verdünner 
  

Čistenie nástrojov: düfa Nitro Universal Verdünner 

 

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. 
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