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OMIETKOVÁ PENETRÁCIA KOMFORT 

 

KOM4 
disperzný pigmentovaný penetračný náter 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: bielo pigmentovaný, vodou riediteľný penetračný náter, s obsahom 
zdrsňujúceho kremičitého piesku. Slúži aj ako základný náter pre vnútorné 
obklady zo sádrokartónu, tvrdených vláknitých a preglejkových dosiek. 
Dobrá príprava podkladu pod ďalšie nátery a nánosy syntetických omietok 
pri súčasnej schopnosti krytia. 

  

Vlastnosti:  paropriepustný 
  odolný voči alkáliám 
  znižuje savosť podkladu 
  veľmi porézne a pieskové omietky, silne savé a nepevné podklady 

nespevňovať týmto produktom, ale použiť špeciálne penetračné nátery 
napr. penetráciu Komfort KOM 3, príp. düfa D14 nebo D15 

  určený pre vnútorné a vonkajšie použitie 
  

Farebný tón: biely 
  

Hustota: 1,45 g/cm3 
  

Spojivová báza: polymérová disperzia 
  

Tónovanie: tónovanie pigmentovými koncentrátmi na miešacích automatoch 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť čistý, suchý (max. 4,5 obj. % vlhkosti), zbavený starých nedržiacich 
náterov. Pri hladkých plochách zriediť s vodou maximálne do 10%. Vhodnosť 
neštandardných podkladov a ich úpravy konzultujte s technikmi našej firmy. 
Podklad nesmie byť bioticky napadnutý. 

  

Spôsob nanášania: valčekom 
  

Postup nanášania: Ak je táto penetrácia nanášaná ako podklad pod syntetické omietky, je 
vhodné ju prefarbiť do rovnakého odtieňu, ako aplikovanej omietky. 

  

Teplota pri spracovaní: min. + 5°C pre podklad a okolitý vzduch 
  

Doba schnutia možno pretierať: v ten istý deň 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách nebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
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Výdatnosť*: cca 7 m2/l v jednej vrstve 
 *Spotreba závisí od vlastností podkladu a spôsobu nanášanie. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. 
  

Riedenie: vodou,  max. do 10% 
  

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: 5 l – 10 l 
  

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. 
 

 
 
 


