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düfa NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNER 

 

UNR 
univerzálne nitroriedidlo 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Riedidlo do náterových hmôt. čistí lakované a natierané predmety, odstraňuje 
škvrny od farieb a tukov /opatrne u umelých vlákien/, rozpúšťa lepidlá a ich 
zvyšky, lepí polystyrol a akrylové sklo. 

  

Vlastnosti:  prostriedok na rozpúšťanie náterov 
 

 

použiteľný v širokom meradle na riedenie nitrolakov, kombinovaných 
nitrolakov, lakov a farieb z umelej živice, na vzduchu schnúcich 
a vypaľovaných autolakov, kaučukových dvojkomponentných, poly-
uretánových , atď. najmä tam kde je žiaduce rýchle zaschnutie 

  je stredne prchavé, riedi bezo zvyšku , rovnomerne 
  

Farebný tón: bezfarebný 
  

Hustota: 0,81 – 0,85 g/cm3 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 1 l – 3 l 
  

Skladovanie: v originálnych obaloch v suchu a chlade , na dobre vetranom mieste. Chrániť pred 
slnečným žiarením a všetkými tepelnými zdrojmi. Spotrebujte najlepšie do 5-tich 
rokov od dátumu výroby. 

  

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. 
 

 


