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düfa PREMIUM HOLZVEREDLUNG PLUS 

 

EZDUV 
ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou 

 

 
POPIS PRODUKTU 
Tento produkt je upravenou verziou produktu düfa Holzveredlung, so zvýšenou odolnosťou UV žiareniu. V 
ostatných vlastnostiach a zloženie sú tieto produkty identické a dajú sa z preto z pohľadu dokumentácie 
považovať za zhodné. 
Možnosti použitia: Dekoratívny a ochranný bezfarebný transparentný náter na drevo so 

zvýšenou odolnosťou UV žiareniu, pre všetky drevené stavebné diely, 
palubovky, obklady, a pod. Ekologicky nezávadný. Pre všetky druhy dreva. 
Podľa normy DIN EN 71.3 určené aj pre náter detských hračiek. 
Upozornenie: Pri náteru tvrdého dreva (buk, dub atď.) Využite poradenský 
servis našej firmy! 

  

Vlastnosti:  vodou riediteľný 
  určený pre vnútorné a vonkajšie použitie 
  nevytvára kvapky 
  na seba priliehajúce diely sa nezlepujú 
  vysoká odolnosť proti vplyvom poveternostných podmienok 
  ideálne do miest so zvýšenou požiadavkou na čistotu ovzdušia 
  vysoká odolnosť proti UV  žiareniu 
  možnosť nanášania nástrekom  
  povrch nie je určený pre zvýšené mechanické namáhanie / napr. nátery 

podlahy, či sedacieho nábytku bez prelakovania/ 
  

Farebný odtieň: transparentný 
 *Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej 

reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať. 
  

Stupeň lesku: Hodvábny mat až hodvábny lesk podľa podkladu  a hrúbky náteru  
  

Hustota: 1,0 g/cm3 
  

Spojivová báza: akrylátová 
  

Možnosti tónovania: nie je určené k farebnému tónovaniu 
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SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklady musia byť čisté , suché /max. 15 obj. % vlhkosti / zbavené mastnoty 
a nečistôt. Tropické drevá očistiť riedidlom düfa NITRO-UNIVERSAL-
VERDÜNNER , alebo póry vykefovať nasucho kefou z mosadzi. Veľmi savé , 
poškodené, alebo namáhané povrchy impregnovať düfa PREMIUM 
Holzschutzgrund, v exteriéri düfa Holzgrund. 

  

Spôsob nanášania : Špeciálnym štetcom na lazúry s umelými alebo kombinovanými štetinami, 
alebo nástrekom  

  

Postup nanášania: Materiál sa nanáša bez riedenia, v dodávanej hustote. Pred použitím 
dôkladne premiešať. Pri nanášaní nástrekom používať určené striekacie 
zariadenie. Dodržovať pri tom návody o obsluhe zariadenia. Obvykle sa 
aplikujú 2-3 nátery alebo nástreky podľa intenzity namáhania povrchu 
poveternostnými podmienkami.  Medzi nátermi dodržovať správny čas 
schnutia (min. 6 hod.). Produkt nie je vhodný k nanášaniu namáčaním alebo 
rozlievaním. Aplikácia nástrekom  je vhodná len ako forma dopravy 
materiálu na natieraný povrch. Pri veľkoplošnom spracovaní surového dreva 
/Prvý náter/ podklad ľahko zvlhčiť, alebo pracovať postupne metódou „ 
mokré do mokrého“ Nenanášať silné vrstvy v jednom nátere. Optimálne 
výsledky sa dosiahnu pri dôkladnom „vtieraní“ lazúry do dreva.  

  

Upozornenie:  Vzhľadom k veľkým možnostiam rôznych druhov pokladov a ostatných 
faktorov, doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter. 

  Vlastný odtieň dreva má vplyv na konečný odtieň náteru. Konečný odtieň 
závisí i na hrúbke náteru a bude definitívny až po dôkladnom preschnutí. 

  Drevo je prírodný materiál. Rovnaké druhy dreva sa môžu chovať 
rozdielne. – napr. podľa pôvodu, savosti atď. – čo znamená možnosť 
rozdielnych výsledných farebných odtieňov. 

  U silne pórovitého dreva sa musí počítať so skrátených intervalom medzi 
renovačnými nátermi. Drevo s vysokým obsahom živíc má výrazne dlhšiu 
dobu schnutia.  

  Drevené plochy nie sú bez údržbové . Aby sa docielilo čo najdlhšej 
trvanlivosti náteru doporučujeme min. 1x ročne urobiť kontrolu 
a prípadné poškodenie odborne opraviť.  

  

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

  

Doba schnutia suchý na prach po: cca 1 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: Pretierateľný po: cca 6 hod. 

 

* 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 servis. 
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Výdatnosť: cca 13  m2/l v jednej vrstve  
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobný náter. 
  

Riedenie: Produkt je pripravený na priame spracovanie, neriediť. K nanášaniu 
nástrekom možno zriediť čistou vodou do požadovanej konzistencie max.  
s 10% vody. 

  

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: 750 ml – 2,5 l 
  

Skladovanie: v suchu a chladu, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom netvorenom 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. 
 

 
 
 


