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düfa TIEFGRUND 

 

D314 
Špeciálna penetrácia 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Špeciálny penetračný náter, bez rozpúšťadiel, ktorý sa vyznačuje zvlášť 
dobrým spevňujúcim a kapilárnych účinkom. Určený k penetrácii všetkých 
minerálnych omietok, sadrových stavebných materiálov, muriva všetkého 
druhu, azbestocementu, betónu, a plynobetónu. Na spevnenie vonkajších 
plôch , so starým  pieskovým a kriedovým podkladom. Na spracovanie 
vynikajúcej priľnavosti náteru na podklade natrených aj nenatrených 
omietkových plôch. Vhodné najmä pre vnútorné priestory a pre priestory 
potravinárskeho charakteru, pretože nevyparuje žiadne rozpúšťadlá a je 
takmer bez zápachu aj počas aplikácie. Použitie tiež v zle vetraných 
miestnostiach. Ľahko spracovateľná, dobre dýchateľná. Tento produkt nie je 
vhodný pod silikátové a silikónové nátery. 

  

Vlastnosti:  riediteľná vodou 
  odolná proti alkáliám 
  paropriepustná 
  odolná proti vplyvom poveternostných podmienok 
  určená pre vnútorné a vonkajšie použitie 
  

Farebný odtieň: mliečne biely , po zaschnutí bezfarebný 
  

Hustota: 1,14 g/cm3 
  

Pigmentová báza: transparentná 
  

Spojivová báza: akrylátová disperzia 
  

Obsah látok: polymerová disperzia, voda, aditíva a konzervačné látky 
  

Možnosti tónovania: Nemiešať s inými výrobkami. Ak je nutné penetráciu tónovať, použiť 
výhradne produkt düfa D 28. 

 
ZPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť vyzretý, čistý, suchý / max. 4,5 obj. % vlhkosti/ a nosný. 
Staré, nespoľahlivo držiace nátery treba odstrániť. 

  

Spôsob nanášania: Nanášať najlepšie štetkou, ale aj valčekom alebo nástrekom. 
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Postup nanášania: Nanášať neriedené, podľa savosti podkladu aj dva nátery. Na podklade sa 
nesmie aplikáciou penetrácie vytvoriť lesklý uzavretý film! Ak je podklad 
málo savý a neprijíma penetráciu, nepenetrujte a kontaktujte našu 
poradenskú linku. Aplikácia penetrácie by mala byť posledná operácia na 
podklade, pred náterom , alebo naťahovaním stierky, atď. 

  

Teplota pri spracovaní: min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, behom spracovania aj 
schnutia.  

  

Doba schnutia: Preschnuté  po: cca 8 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách , alebo vyššej vlhkosti vzduchu , sa doba schnutia výrazne predlžuje.  
  

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

doporučujeme vykonať skúšobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

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: 1 l - 5 l - 10 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. 
 

 
 
 


