
 

Technologický list 

 

 
 

 

 
1/3 

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR 
METALLICA 

 

EDML 
metalická lazúra 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Disperzná lazúra s metalickým efektom do interiéru , použiteľná až po 
natónovaní na miešacom automate. Interiérová farba so špeciálnymi 
metalickými pigmentmi pre zvláštny vzhľad povrchových plôch s pôvabom 
kovového vzhľadu. Ideálna pre dekoratívne nátery reprezentatívnych 
plôch, ako sú napríklad , nákupné centrá, boutique, kancelárske budovy, 
banky, poisťovne a pod. 

  

Upozornenie: na jemne štruktúrovaných hladkých plochách, alebo plochách 
s nepriaznivým uhľom svetla, môžu vznikať čmuhy. Ako základný náter 
podkladu nie sú vhodné matné farby. 

   

Vlastnosti:  vodou riediteľná 
  nefalšovaný kovový vzhľad 
  vysoko odolná proti oderu 
  paropriepustná 
  určená pre vnútorné použitie 
  

Stupeň lesku: stredný lesk 
  

Farebný odtieň: 29 farebných odtieňov na miešacom automate 
  

Hustota: cca 1,1 g/cm3 
  

Spojivová báza: vinylacetátová disperzia 
  

Pigmentová báza: hliníkový prášok 
  

Možnosti tónovania: do 29 farebných odtieňov pomocou systému Meffert Color MIX 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený všetkých nečistôt a voľných častíc. 
Nedržiace podklady dôkladne odstrániť a plochy očistiť.  Ideálne na hrubé 
a štruktúrované podklady.  
POZOR: hliníkové pigmenty reagujú s vlhkosťou na kyslé prostredie 
v poklade, a preto môže dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu podkladu. 
Doporučujeme kvalitný izolačný náter podkladu!!! 
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Spôsob nanášania: štetkou alebo valčekom, prípadne nástrekom 
  

Postup nanášania: podklad  najprv natrieme düfa Seidenlatex MIX M424, natónovaný do 
podobného odtieňu, ako metalický náter (viď tabuľka nižšie), ktorý pred 
použitím dôkladne premiešame. Potom urobíme štetkou alebo valčekom so 
stredným vlasom 1–2 neriedené nátery EFFECT-DESIGN Wandlasur 
Metallica. Je treba dbať na rovnomerné nanášanie najprv do kríža 
a nakoniec jedným smerom stiahnuť valčekom. Na hladké podklady 
doporučujeme k docieleniu veľmi atraktívneho vzhľadu použiť na záver 
oválnu štetku k uhladeniu. 

  

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

  

Priradenie farbeného od-
tieňu podkladu zo vzor-
kovníka FARBE ERLEBEN 
k metalického odtieňu: 

metalický 
odtieň 

Odtieň  
podkladu* 

metalický 
odtieň 

odtieň 
podkladu* 

metalický 
odtieň 

odtieň 
podkladu* 

MET 001 776 MET 011 717 MET 021 770 
MET 002 857 MET 012 652 MET 022 876 
MET 003 855 MET 013 663 MET 023 776 
MET 004 806 MET 014 621 MET 024 753 
MET 005 190 MET 015 381 MET 025 736 
MET 006 189 MET 016 313 MET 026 201 
MET 007 605 MET 017 104 MET 027 194 
MET 008 610 MET 018 115 MET 028 778 
MET 009 703 MET 019 111 MET 029 341 
MET 010 722 MET 020 159 MET 030 794 

* vzorník FARBE ERLEBEN 
   

Doba schnutia dôkladne preschnutý po: cca 4 dňoch 
pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti 
vzduchu*: *Pri nižších teplotách alebo vyššej  vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

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

doporučujeme vykonať skúšobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

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

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

 
 
 


