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düfa WASSERSTOPP  

IV 
izolácia vlhkosti 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Sanačný náter na vlhké steny pre vnútorné a vonkajšie použitie, obsahujúci 
rozpúšťadlá. Spoľahlivo izoluje murivo. Použiteľný vnútri aj vonku, nad i pod 
úrovňou zeme. Obsahuje umelý kaučuk a portlandský cement. 

  

Vlastnosti:  připravený k okamžitému použitiu 
  odolný voči oderu a zásadám a plesniam 
  zabraňuje prekvitaniu soli murivom 
  celkom uzaviera omietku 
  možno pretierať 
  neodstraňuje vlhkosť z muriva 
  použiteľný vnútri aj vonku 
  

Farebný tón: biely 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Hustota: 1,63 g/cm3 
  

Spojivová báza: pliolit a cement 
  

Možnosti tónovania: Tónovanie düfa D230 max. do 5 %. Prídavok farebného tónu znižuje účinok 
prípravku. 

  
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Použiteľný na všetkých minerálnych podkladoch /murivo, betón, omietka/. 
Nepoužívať na sadrové podklady, pieskovcové murivo a na hladké nesavé 
podklady! Podklad zbaviť špiny, tukov, zvyškov farieb a všetkých voľných častí. 
Veľmi drobivé podklady najskôr spracovať prípravkom düfa  D 15.  

  

Spôsob nanášania: štetkou 
  

Postup nanášania: Prvý náter naniesť zásadne štetkou. Pre optimálnu ochranu sa doporučujú 
najmenej 2-3 nátery. Po uschnutí  / 16-20 hod./ môže byť plocha natrená 
disperznou farbou. Nespracovávať na priamom slnku. 

  

Teplota pri spracovaní: by nemala klesnúť pod +5°C 
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Doba schnutia proti prachu: cca 6 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: možno pretierať po: cca 12 hod. 

 

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

  

Vydatnosť*: cca 4 m2/l v jedné vrstvě 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
  

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

Čistenie nástrojov: pracovné náradie umyť v düfa Terpentin-Ersatz nebo düfa Pinselreiniger 
 
 

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 vedeného 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. 
 

 
 


