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düfa Premium Color ROST EFFEKT 

 

PCRE 
Kreatívny set pre imitáciu skorodovaných povrchov 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Interiérová imitácia koróziou napadnutých povrchov, na vodouriediteľné 
akrylátovej báze. Špeciálne vyvinutá, vysoko atraktívna a ľahko aplikovateľná 
kreatívne sada dvoch odtieňov s metalickým efektom. 

  

Vlastnosti:  vodou riediteľný 
  bez zápachu 
  nepoškodzuje životné prostredie 
  neobsahuje riedidlá 
  rýchlo zasychá 
 

 
obsahuje kovové metalické pigmentové častice, ktoré spolu s 
vlastnými odtiene zložiek vytvára vysoko efektné, patinované povrchy 

  po zaschnutí je povrch hladký 
  určené pre vnútorné použitie 
  

Stupeň lesku: hodvábny lesk 
  

Farebný odtieň: dve zložky: Rost Effekt Orange a Rost Effekt Braun 
  

Hustota: 1,04 g/cm3 
  

Pigmentová báza: zmes špeciálnych pigmentov 
  

Spojivová báza: polyvinylacetátová disperzia 
  

Obsah látok: Polyvinylacetátová disperzie, metalické pigmenty, pigmenty, plnivá, aditíva; 
konzervant Metyl-a Benzyl-Isothiazolinon. môže vyvolať alergické reakcie. 

  

Možnosti tónovania: Nie je určené k tónovaniu 
  

Upozornenie: Reklamácie farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez 
predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno 
uznať. 
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SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť čistý, nosný, suchý. Ako podklad nie sú vhodné rôznofarebné, 
kontrastné pôvodné nátery. Pre optimálnu možnosť spracovania a ľahké 
získanie požadovaného efektu odporúčame podklad podetřít, najlepšie 
polomatným latexovým náterom düfa, znižujúcim savosť - napr. Seidenlatex 
D424. Tento náter je možné natónovať do šedého, alebo oranžového 
odtieňa. 

  

Spôsob nanášania: širokým plochým štetcom 
  

Postup nanášania: Podklad upraviť náterom (bielym, alebo farebným) a nechať 12 hod. 
preschnúť. Najprv nanášať oranžovú zložku a pred jej zaschnutím súčasne 
(za mokra), nepravidelne lokálne nanášať hnedý odtieň. Rovnomerne pokryť 
aplikovanú plochu formou vytvárania nepravidelne členitých a farebných 
plôch formou čiastočného vtieranie jedného odtieňa do druhého. 
Upozornenie: výsledok aplikácie je silne závislý od zručnosti aplikátora a jeho 
vizuálnym zámeru. Odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať na malej ploche 
na získanie potrebných skúseností s aplikáciou. Na väčších plochách je 
vhodné aplikáciu vykonávať s využitím viacerých pracovníkov, aby 
nedochádzalo k aplikácii do už zaschnutých plôch. 

  

Teplota pri spracovaní min. +8°C teplota objektu a okolitého vzduchu , behom spracovania aj 
schnutia. 

  

Doba schnutia možnosť pretierať po 4-6 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: dôkladne preschnuté po:  cca 8 hod. 
 *Pri nižších teplotách alebo vyššej  vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Výdatnosť:*: cca 12 m2 z jednoho balenia 
 *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 nechať 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: 1,2 l (set 2x 0,6 l v dvoch odtieňoch) 
  

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. 
 

 


