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düfa EP-BODENSIEGEL 

 

GDN 
Garážový dvojzložkový náter 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Odolný silnej mechanickej záťaži, vodou riediteľný, dvojzložkový náter na 
podlahy a steny na báze epoxidovej živice. Na všetky minerálne podklady, 
hlavne na tie, po ktorých jazdia resp. parkujú dopravné prostriedky, ako 
napr. prejazdy domov, poschodové parkoviská, podzemné garáže, depá 
a garáže. Použiteľný ako náter na podlahy a steny v pivniciach a skladových 
priestoroch. 

  

Vlastnosti:  odolný proti zriedeným kyselinám, slabým lúhom , benzínu, roztokom solí 
  pre plochy s pohybom automobilov a vysokozdvižných vozíkov 
  nie je vhodný k dlhšiemu zaťaženiu, ako nádrže na olej, alebo vjazdové 

brody 
  vodou riediteľný 
  šetrný k životnému prostrediu 
  odolný mechanickej záťaži 
  len do interiérov 
  

Farebný tón: 2 odtiene šedej. Dotónovanie nie je možné. 
Reklamácia farebného odtieňa , celoplošne aplikovaného materiálu, bez 
predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nemožno 
uznať. 

  

Hustota: 1,6 g/cm3 
  

Spojivová báza: vodou riediteľná epoxidová živica 
  
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Vhodný na všetky suché, nosné, minerálne podklady, bez oleja prachu 
a iných voľných častíc. Nie je vhodný na sadrovo viazané a bitumenové 
podlahy.  Max. obsah vlhkosti podkladu nesmie prekročiť 5 obj. %, 
predpokladom je tiež minimálna pevnosť podkladu 1,5 N/mm2. Nosné, 
znečistené plochy sa čistia prúdom vody, alebo pary. Nenosné, silno 
znečistené povrchy /napr. olejom, tukom, alebo plochy obsahujúce 
kriedový, sklovitý cement/, musia byť starostlivo mechanicky pripravené. 
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Spôsob nanášania: štetkou, valčekom alebo nástrekom 
  

Postup nanášania: Pridať tvrdidlo do základnej hmoty a pomaly otáčajúcim miešadlom (max. 
400 otáčok/min.) intenzívne miešať. Potom dať do inej nádoby a ešte raz 
dôkladne premiešať. Neriediť. Pomer zmesi farby k tvrdidlu je = 100 g farby 
2:18 g tvrdidla, alebo  100 ml farby  : 23,5 ml tvrdidla. Možno používať cca   
2 hodiny /v závislosti na teplote./ Základný náter:  neporušené , nové 
minerálne podklady natrieť EP-Bodensiegel  podľa savosti rozriedením  
5-10 % vody.  
Základný náter musí byť nanášaný valčekom a intenzívne zapracovaný do 
pokladu.  
Náter: Najskôr po 12 hodinách a najneskôr do 24 hodín po základnom nátere 
naniesť prvú vrstvu nerozriedeného materiálu EP-Bodensiegel. Druhá vrstva 
sa musí tak vykonať do 24 hodín. 

  

Teplota pri spracovaní: min. + 10°C  pre objekt aj okolie, počas pracovania aj schnutia 
  

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

odolnosť proti chôdzi: 
mechanicky zaťažiteľný: 
dôkladne preschnutý: 

po 24 hod. 
po 3 dňoch 
po 7 dňoch 

 *Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri 
neštandardnom  použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových 
materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom /radovo 
týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť bezplatný 
poradenský servis. 

  

Výdatnosť*: cca 5  m2/kg v jednej vrstve 
 * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. 
  

Riedidlo: voda 
  

Čistenie nástrojov: vodou ihneď po použití 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: 5,0 kg 
  

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. 
 

 
 


