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NÁZOV VÝROBKU 

DULUX SUPER MATT PLUS 
 
1. POPIS VÝROBKU 
Maliarska farba vysokej kvality k dekoračným a ochranným náterom stien a stropov v miestnostiach. 
 
2. OBLASŤ POUŽITIA 
Môže byť používaná na omietky (cementové a cementovápenné), sadrové podklady, sadrokartónové 
dosky, tapety papierové a zo sklenného vlákna. Farba má hustú konzistenciu, vďaka tomu 
neodkvapkáva zo štetca či valčeka. Je ľahko roztierateľná, čo umožňuje nižšiu spotrebu farby 
pri zachovaní dobrého krytia. Vytvára matný náter o dobrej trvanlivosti a jeho mikroporózna štruktúra 
umožňuje stenám dýchať.  Emulzia môže byť použitá ako v bytových priestoroch, tak aj vo verejných 
priestoroch napr. kanceláriách, školách apod. 
 
3. FARBA  
Biela. 
 
4. BALENIE  
5 a 10 litrov. 
     
5. ZLOŽENIE 
Pigment:   Odolné voči svetlu, biele pigmenty bez obsahu olova.  
Spojivo   Emulzia akrylového kopolyméru.  
Riedidlo:   Voda. 
 
6. LIMITY VOC 
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín kategória A (a) WB: 30 g/l 
(2010). Tento výrobok obsahuje max. 29 g/l VOC. 
 
7. METÓDA NANÁŠANIA 
Štetcom, valčekom s krátkym vlasom, striekaním. 
 
8. DOBA SCHNUTIA  
Pre jednotlivú vrstvu o štandardnej hrúbke: pri teplote cca + 20 °C a vlhkosti vzduchu cca 50 % a pri 
dobrej ventilácii. Nelepivý (suchý na dotyk): za 2 hodiny.  

 Pretierateľný: za 2 – 4  hodiny.  
Zníženie teploty alebo vyššia  vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. 
 
9. VLASTNOSTI NÁTERU  
Stupeň lesku: mat.  
• odolnosť proti vode: odoláva štandardnej vlhkosti vzduchu v miestnostiach. Natrená plocha 

nemôže byť v neustálom kontakte s vodou s vystavená kondenzovanej 
vlhkosti.  

• odolnosť proti oteru: odolná voči oteru suchou tkaninou a opakovanému umývaniu vodou 
s čistiacim prostriedkom.  

• odolnosť proti teplu: nehodí sa pre použitie na ohrievaný povrch, napr. ohrievače a tepelné telesá.  
• ostatné:  dobrá  priepustnosť vodných pár zaisťuje dýchanie stien  

dobré krytie  
dobrá prispôsobivosť pri odstraňovaní nečistôt 
vysoká belosť 

 
10. VÝDATNOSŤ 
Do 14 m2/l pri jednom nátere na hladký, rovný a príslušne pripravený podklad. 
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11. RIEDENIE 
Čistá voda, viď technologický postup. 
 
12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Príprava povrchu: 
Nerovné  povrchy, silne savé, nestabilné, prašné a porézne napr. sadrové: použite penetračný náter 
Dulux Grunt. 1x natrieť zriedeným produktom Dulux Grunt (týka sa to  hlavne špárovaných miest, 
spojov sadrokartónových dosiek, po odstránení kriedových farieb). 
Povrchy pevné skôr nenatrené, napr. porézné, stabilné, cementovápenné omietky: 1x natrieť 
maliarskou farbou Super Matt Plus zriedenou prídavkom 20 – 25 % čistej vody. V prípade náteru skôr 
nenatieraných tapiet (papierových alebo zo skleneného vlákna), farbu riedime (podla hrúbky tapety) 
prídavkom 5 – 10 % čistej vody.  
Povrchy skôr natrené emulznými farbami, ktorých povrch je jednoliaty, dobre priľnavý, nepráši a nie je 
poškodený: natierať bez základu.  

Spôsoby nanášania: 
Príprava výrobku pred náterom: pred použitím nemiešať, nepridávať iné zložky. 
Podmienky pre natieranie: teplota okolia a natieraného povrchu by nemala byť nižšia ako +10 °C.   
Aplikácia: neriediť maliarskou farbu, nanášať 1 – 2 vrstvy farby v intervale 2 – 4 hodiny od nanesenia 
predchádzajúcej vrstvy, naberať na štetec či valček väčšie a rovnomerné množstvo farby, farbu 
dôkladne rozotierať pre dosiahnutie rovnomernej vrstvy.  
Pozor!   
Nevylučuje sa možnosť použitia nástriekových metód pod podmienkou prevedenia technických 
skúšok. Pri obnovovacom nátere povrchu v dobrom stave a podobného odtieňu môže byť jedna vrstva 
farby dostatočná.  

 
13. ČISTENIE 
Po dokončení natierania sa doporučuje odstrániť z náradia čo najväčšie množstvo farby, a následne 
umyť čistou vodou. 
 
14. SKLADOVANIE  
Skladovať v pôvodných tesne uzavretých nádobách v krytých miestnostiach pri teplote + 5 až + 30 °C 
v suchých, chladných, dobre vetraných priestoroch oddelene od tepelných zdrojov. Pri teplotách pod 
0 °C dochádza k trvalému poškodení výrobku. 
 
15. DISTRIBÚTOR   Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK 
   Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5, SR  
   Tel.: +421 263 834 675 
   www.dulux.sk 
 
16. DÁTUM VYDANIA  marec 2010 
 
Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné 
smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich 
technických poradcov. 


