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düfa PROFI-HOLZLASUR 

 

PLND 
profi – lazúra na drevo 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Intenzívna, ošetrujúca a ochranná lazúra s najnovšou hybridnou 
technológiou – na vnútorné aj vonkajšie použitie. Dekoratívna a špinu 
odpudzujúca ochranná lazúra na drevo, odolná proti vplyvu 
poveternostných podmienok, na báze najnovšej hybridnej technológie. 
Použiteľná na všetky druhy listnatého a ihličnatého dreva v interiéri aj 
exteriéri. Na nestálotvarné stavebné diely, ako drevené obloženie, podbitie 
striech, vonkajšie obloženie, záhradné domčeky, altánky, pergoly 
a k renovácii existujúcich lazúrových náterov. Nie je určená na náter parkiet 
,  paluboviek a plôch na chodenie. Tento produkt získal aj známku ochrany 
životného prostredia. „ Modrý anjel.“ 

  

Vlastnosti:  nová hybridná technológia spojuje vlastnosti hlbokého vsakovania 
emulzie z alkydovej živice s ochranným filmom 

  zároveň vpravuje do štruktúry dreva prírodný olej a zvyšuje tak jeho 
odolnosť 

  vodou riediteľná, na vnútorné aj vonkajšie použitie, tixotropná, vsakuje 
hlboko do dreva 

  intenzívne drevo ošetruje, zvyšuje jeho odolnosť, je vysoko odolná proti 
vplyvu poveternostných podmienok 

  zvýrazňuje kresbu dreva, perfektne ju možno nanášať nástrekom 
  

Farebný tón: týk, palisander, orech, borovica, 
  

Tónovanie: všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné 
  

Stupeň lesku: ušľachtilý mat 
  

Hustota: 1,02 g/cm3 podľa farebného odtieňu 
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SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všetkých nečistôt 
a voľných častíc. Drevo spráchnivené   a vypadávajúce kúsky odstrániť až na 
zdravé drevo. Tropické dreviny a drevo bohaté na živicu očistiť produktom 
düfa Nitro‐ Universalverdünner  a potom nechať vyvetrať. Zvyšná vlhkosť 
dreva by nemala presiahnuť 12%. Staré nátery – staršie nátery silno 
vrstvovými lazúrami, bezfarebnými lakmi a krycími farbami a nedržiace staré 
nátery, celkom odstrániť až na nosné drevo. 

  

Spôsob nanášania: Aplikácia sa vykonáva štetcom – doporučuje sa použiť špeciálny akrylátový 
štetec /zmes prírodných a umelých vlákien/. Pre rýchly a jednoduchý 
nástrek doporučujeme špeciálnu ručnú striekaciu pištoľ, na malé a stredné 
objekty, napr. WAGNER W 550. Pri nástreku dodržovať pokyny výrobcu, 
striekajúceho zariadenia. 

  

Postup nanášania: V exteriéri drevo opatriť 1x náterom düfa Holzgrund. Pred náterom 
dôkladne premiešať. Neriediť. Potom naniesť min. 2‐3 finálne neriedené 
nátery po smere letokruhov. V interiéri stačia 1‐2 nátery düfa Profi‐
Holzlasur. Počítať s tým, že každý ďalší náter zintenzívňuje farebný odtieň!!!  

  

Teplota pri spracovaní: min. 8°C  objektu aj okolia, pri spracovaní aj počas schnutia 
  

Doba schnutia 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: 

Vrchná plocha zaschnutá po cca 4 hod. možnosť pretierania po cca 12 hod. 
Pri chladnom a vlhkom počasí sa doba schnutia predlžuje. Pri 
neštandardnom použití /napr. kombinácia vodouriediteľných 
a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná dlhšia doba schnutia pred 
následným náterom. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný 
náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis. 

  

Výdatnosť*: cca 9 m2/l pri nátere neriedenou tónovaciou farbou v jednej vrstve 
 * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu 

doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. 
  

Riedidlo: Produkt je pripravený k priamemu spracovaniu, neriedi sa. 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: 2,5 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. 
 

 
 
 


