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düfa SCHULTAFELLACK  

BNT 
Farba na tabule 
 

POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Špeciálny matný lak z alkydových živíc na náter školných tabúľ, cedulí 
a stolov na stolný tenis, ďalej na dekoratívne diely z dreva a kovov 
v interiéroch. Pozn.: Farebnými kriedami písať len na suchú tabuľu aby 
nevznikli tiene. 

  

Vlastnosti:  bez zápachu 
  neobsahuje aromáty 
  rozotrie sa do hladka 
  má vynikajúce krytie  
  nerobí odlesky 
  náter sa ľahko čistí 
  určená na vnútorné použitie 
  

Farebný odtieň: čierny 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Hustota: 1,44 g/cm3 
 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený mastnoty a nečistôt. Staré nedržiace 
nátery bezo zvyšku odstrániť. Pevné nátery ľahko obrúsiť. Vyskúšajte 
prídržnosť nového náteru na malom kúsku plochy. 
Drevo: ostré rohy zabrúsiť. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 10% 
Drevo s vysokým obsahom živice, alebo olejov dôkladne umyť produktom 
düfa Nitro-Universalverdünner a nechať odvetrať. 
Kovy: očistiť až na lesklú vrstvu a opatriť vhodným základným antikoróznym 
náterom. Ostré hrany a rohy by mali byť zaoblený. 

  

Spôsob nanášania: Špeciálny lakovací štetec s umelými, alebo mixovanými vláknami, príp. 
krátkovlasým filcovým valčekom a nakoniec uhladiť penovým valčekom 
s jemnými pórmi.  

  

Postup nanášania: Pred použitím dôkladne premiešať. Na dostatočnú ochranu sa nanášajú 2 
nátery.  Dodržovať dobu schnutia medzi jednotlivými nátermi.  

  

Teplota pri spracovaní: min. + 5°C objektu i okolia, počas spracovania a schnutia 



 

Technologický list 
 
 

 

 
2/2 

 
Doba schnutia na povrchu: cca 1 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: Pretierateľná po: cca 12 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. 

  

Výdatnosť*: cca 10 m2/l v jednej vrstve 
 *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: Pracovné náradie umyť  v düfa Nitro-Universalverdünner alebo düfa 
Pinselreiniger 

  

Poznámka  z dôvodu množstva možných druhov podkladov a rôznych faktorov 
doporučujeme urobiť najskôr skúšobný náter na malej ploche. 

  k úplnému zaschnutiu a odolnosti dochádza cca po 5 dňoch, do tej doby 
sa vyvarujte mechanickému namáhaniu náteru . 

  dodržujte pokyny z technologických listov k výrobkom , ktoré sú tu 
menované . 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: 750 ml 
  

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. 
 

 


