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EFFEKT-DESIGN WANDLASUR COLORI FINO 

 

EDPL 
patinovacia lazúra 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Lazúra na steny s antickým efektom, na akrylátovej báze, k použitiu po 
prefarbení na miešacom automate. Špeciálne vyvinutá, vysoko atraktívna 
lazúra na interiérové omietky. 

  

Vlastnosti:  vodou riediteľná 
  bez zápachu 
  nepoškodzuje životné prostredie 
  obsahuje svetle pigmentované gélové častice, ktoré spolu s vlastným 

odtieňom lazúry vytvárajú vysoko efektné, patinované vzory. Po zaschnutí 
je povrch hladký. 

  určená pre vnútorné použitie 
  

Stupeň lesku: hodvábne matná 
  

Farebný odtieň: 28 farebných odtieňov na miešacom automate 
  

Hustota: 1,0 – 1,1 g/cm3 
  

Spojivová báza: akrylátová disperzia 
  

Obsah látok: akrylátová disperzia, minerálne plnivá, pomocné filmotvorné prostriedky, 
aditíva, konzervant Methyl- a Benzyl-Isothiazolinon. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 

  

Možnosti tónovania: do 28 odtieňov pomocou tónovacieho systému Meffert Color MIX 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť čistý, nosný, suchý. Ako podklad nie sú vhodné rôznofarebné 
kontrastné pôvodné nátery. Pre optimálnu možnosť spracovania a získania 
požadovaného efektu doporučujeme podklad podotrieť vhodným 
umývateľným náterom düfa, znižujúcim savosť. 

  

Spôsob nanášania: natieračskou rukavicou  s chlpom 
  

Postup nanášania: Podklad upraviť náterom a nechať 12 hod. preschnúť. Lazúru EFFEKT-
DESIGN Colori Fino naniesť natieračskou rukavicou s chlpom krúživými 
pohybmi bez veľkého tlaku. Po miernom zaschnutí (5-10 min.) možno znovu 
natieračskou rukavicou, bez tlaku, krúživými pohybmi roztrieť po ploche 
nezaschnuté gélové častice. Tak vznikne ušľachtilý antický efekt. 
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Upozornenie: Lazúry na stenu sú i po zaschnutí priehľadné materiály, ktorými presvitá ako 
štruktúra, tak i farebný odtieň podkladu. Z tohto dôvodu sa doporučuje 
urobiť skúšobný náter. Účinok kontrastu je vysoký, keď sa na svetlý podklad 
nanáša tmavší lazúrovací odtieň. V prípade veľmi svetlého lazúrovacieho 
odtieňu a silne štrukturovaného podkladu nemôže byť efekt optického 
účinku svetlo pigmentovaných čiastočiek dostatočne rozvinutý. 

  

Teplota pri spracovaní: Počas nanášania a schnutia nesmie klesnúť teplota objektu a okolitého 
vzduchu pod  + 5°C. 

  

Doba schnutia cca 6 hod.  
pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách alebo vyššej  vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Výdatnosť:*: cca 6 - 10 m2 /l 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme vykonať skúšobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití očistiť vodou, počas pracovných prestávok nechávať 
ponorené vo vode 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: 1 l – 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. 
 

 
 
 


