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düfa VORSTREICHFARBE 

 

BP 
podkladová bezaromátová univerzálna 
farba 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: výborná univerzálna farba vhodná ako základný náter na vyzreté drevo, na 
neutrálnu omietku a murivo, vhodná ako medzináter na kovy a pozink a hliník 
. Túto farbu nie je vhodné používať ako náhradu za antikorózne základné 
farby. 

  

Vlastnosti:  ľahko spracovateľná 
  dobrá schopnosť rozlievania 
  dobrá brúsiteľnosť 
  vytvára optimálny podklad pre následné krycie nátery 
  možnosť tmeliť 
  určená pre vonkajšie a vnútorné použitie 
  

Farebný odtieň: biely 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Hustota: 1,4 g/cm3 
  

Spojivová báza : alkydová živica 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Drevené podklady musia byť suché (max. 12 obj. % vlhkosti), pevné nosné, bez 
nedržiacich starých náterov. Podklady namáhané vlhkosťou a silne savé 
podklady možno impregnovať prostriedkom düfa Holzgrund.  
Kovové podklady v exteriéri, prípadne interiéri ošetriť vhodným antikoróznym 
náterom düfa. 

  

Spôsob nanášania: Valčekom , štetcom alebo máčaním 
  

Postup nanášania: pri nanášaní štetcom a valčekom neriediť; pri nanášaní máčaním riediť do 6% 
düfa VERDÜNNER AF. Pretierať a brúsiť až po dokonalom preschnutí 
predchádzajúcich vrstiev. Nespracovávať na priamom slnku. 

  

Teplota pri spracovaní: min. teplota pre spracovanie: +10o C. 
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Doba schnutia suchý proti prachu po: cca4 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: možno pretierať po: cca 24 hod. 

 

*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri 
neštandardnom použití /napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ 
je nutná podstatne dlhšia doba schnutia, pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto 
aplikácie doporučujeme previesť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský 
servis. 

  

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

doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.  
  

Riedenie: materiál je dodávaný na priame použitie. Pre spracovanie neriediť. 
  

Čistenie nástrojov: Pracovné náradie umyť v düfa Terpentin-Ersatz , alebo  düfa Pinselreiniger 
 
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 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. 
 

 
 


