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düfa PREMIUM HOLZ-ENTGRAUER 

 

RGD 
Renovačný gél na drevo  
 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Na čistenie a zosvetľovanie zošedlého dreva, v exteriéri bez brúsenia Má 
gélové tixotropné zloženie pre väčší komfort pri použití. Odstraňuje 
zároveň špinu, hrdzavé piliny a zelené zafarbenie. Je biologicky 
odbúrateľný. 

  

Vlastnosti:  vodou riediteľný  
  bez zápachu 
  čistí drevo  
  obnovuje pôvodný prírodný odtieň dreva 
  určený pre vonkajšie použitie 
  

Farebný odtieň: transparentne modrozelený 
  

Hustota: 1,01 g/cm3 
 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť zbavený mechanických nečistôt na povrchu, suchý a bez 
živice   na povrchu.  Staré nátery bezo zvyšku odstrániť. Podlahy na terasách 
dôkladne zamiesť, drevené diely okefovať . Bezprostredné okolie / rybníčky, 
a jazierka, predmety z umelej hmoty, kovov, kameňa , betónu a omietky / 
dôkladne zakryť. Rastliny odniesť, alebo zakryť. Ostré hrany obrúsiť, plochy 
so stojatou vodou vysušiť. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15%. 

  

Spôsob nanášania : Štetcom, valčekom, alebo bavlnenou handrou. 
  

Postup nanášania: Pred použitím dôkladne premiešať. Drevo ľahko navlhčiť vodou. Produkt  
düfa PREMIUM Holz-Entgrauer naniesť rovnomerne a v dostatočnej vrstve 
(min. 0,5-1 mm). Nechať pôsobiť cca 15 minút. Počas pôsobenia zakryť 
ošetrené drevo fóliou , aby zostalo vlhké. Potom drevo dôkladne okefovať 
po smere liet. Pri silnom zošednutí dreva je potrebné celý postup opakovať. 
Nakoniec drevo dôkladne umyť čistou vodou tak dlho, pokým sa neprestane 
robiť pena. Použitú vodu pokiaľ je možné nevylievať do kanalizácie alebo do 
pôdy. Pred ďalšou úpravou dreva nechať povrch dostatočne preschnúť / 
min. niekoľko dní/ na požadovanú vlhkosť a potom použiť produkty  
düfa na drevo. V exteriéri doporučujeme naimpregnovať modrajúce drevo 
po vyčistení produktom düfa Holzschutzgrund, nebo düfa Holzgrund.   
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Upozornenie: Vzhľadom k mnohým možnostiam druhov podkladov a ovplyvňujúcich 

faktorov doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter na malej ploche. 
  

Teplota pri spracovaní: min. +8oC objektu i okolia, počas spracovania a schnutia  
  

Doba schnutia: doba pôsobenia: cca 15 min. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: Pretierateľná po: min. po cca 2 suchých dňoch 

 

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

  

Výdatnosť : cca 5 - 20 m2/l podľa intenzity zošednutia a zašpinenia. 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobný náter. 
  

Riedenie: Materiál je dodávaný na priame použitie . Pri spracovaní neriediť . 
  

Čistenie nástrojov : Ihneď po použití vodou s pridaním čistiacich prostriedkov.  
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: 1,0 l 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok  si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom 
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. 
 

 
 
 


