Technologický list

düfa VOLLTON‐ UND ABTÖNFARBE
D230
tónovacia akrylátová farba
POPIS PRODUKTU
Možnosti použitia:

Akrylátová tónovacia farba pre vnútorné a vonkajšie nátery a tónovanie.
Odolná proti oderu podľa normy DIN 53 778, odolná proti vplyvu
poveternostných podmienok podľa normy DIN 18 363. Ako farebný
tónovací prípravok pre akrylátové nátery na omietky a syntetické omietky.
Samostatne ako plnohodnotný farebný náter pre vnútorné a vonkajšie
použitie.

Vlastnosti:

y vyniká farebnou intenzitou
y je miešateľná s bielou v akomkoľvek pomere
y všetky farebné tóny sú navzájom miešateľné
je odolná proti vplyvu počasia, má dobrú priedušnosť pre vodné pary
y a je odolná proti vplyvu svetla
y D230 možno použiť v neriedenom stave napr. na popisy fasád
Miešaním niektorých tónov s bielou farbou môže viesť k zníženiu
farebnej stálosti odtieňu

Farebný tón:

viď vzorkovník

Hustota:

1,3 ‐ 1,35 g/cm3

Spojovacia báza:

akrylát

Upozornenie:

Reklamácia farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez
predchádzajúceho reklamovaného skúšobného náteru malej plochy,
nemožno uznať.

SPRACOVANIE
Vhodný podklad:

D 230
môže
byť
nanášaná
na
čistý,
pevný
a suchý
( max. 4,5 obj. % vlhkosti ) a dostatočne dlhú dobu vyzretý podklad.
Zvyšky starých, glejových náterov odstrániť. Málo súdržné omietky,
sadrové omietky a sadrokartón, je nutné penetrovať penetráciami
düfa D14 nebo D15. Ako podklad nie je vhodná fólia z PVC.

Spôsob nanášania:

Valčekom alebo nástrekom airless. Pri aplikácii štetkou je nutné nariedenie
vodou, čo zhoršuje kryciu schopnosť náteru.

Postup nanášania:

D 230 je možné použiť bez zvláštnej prípravy. Doporučuje sa vykonať
najmenej dva nátery:
1. náter: farbu mierne zriediť ( do 10 % vodou ), ďalšie nátery – neriediť .
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Teplota pri spracovaní:

min. + 5°C

Doba schnutia

3 ‐ 6 hodín

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

Výdatnosť*:

4 ‐ 6 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:

voda

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE
Prvky označenia:

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nepodlieha povinnosti
označovania podľa platných vnútroštátnych predpisov a predpisov ES.

Hodnoty VOC:

Max. obsah VOC (EG):
Max. obsah VOC:
Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890‐1/2):

Prvá pomoc:

pri nevoľnosti:

0 hmot. %
0 hmot. %
< 1 g/l

zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu, postihnutého
držať v pokoji a teple
pri styku s kožou:
dôkladne omyť vodou a mydlom a ošetriť
reparačným krémom, nepoužívať riedidlo
pri zasiahnutí očí:
vybrať kontaktné šošovky, oči okamžite dôkladne
vyplachovať min, 10 min čistou tečúcou vodou
pri náhodnom požití: dôkladne vypláchnu ústa, nevyvolávať zvracanie.
Konzultovať s lekárom.
Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekársku pomoc.
Podrobnejšie informácie – viz bezpečnostný list produktu.
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OSTATNÉ INFORMÁCIE
Veľkosti balenia:

250 ml ‐ 750 ml

Skladovanie:

v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu
uvedeného na obale.

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových
odpadov. Obaly a zvyšky výrobku odkladajte na mieste určenom obcou
k odkladaniu nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej
k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi
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Toto vydanie nahradzuje všetky predošlé technologické listy. Vyhradzujeme si právo možných budúcich doplnkov.
V prípade akýchkoľvek nejasností vyskúšajte materiál v malom rozsahu , alebo využite bezplatný poradenský servis firmy.
Na všetky Vaše dotazy ochotne odpovie naša bezplatná poradenská linka tel.: 800 156 612.
Garantujem stálu vysokú kvalitu nášho výrobku. Nemáme bezprostredný vplyv na podmienky a kvalitu spracovania – z tohto
dôvodu nemôžeme prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania.
Sídlo dodávateľa:
Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribučné centrum:
Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e‐mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz
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