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NÁZOV VÝROBKU 

DULUX TRADE VINYL MATT 
 

1. POPIS VÝROBKU 
Vinylová matová emulzní náterová hmota Dulux Trade Vinyl Matt je vysoko kvalitní farba s vynikajúca 
krivosťou.  
 
2. OBLASŤ POUŽITIA 
Vhodná pre všetky druhy vnútorných povrchov stien a stropov s výnimkou priestorov, kde dochádza 
k častej intenzívnej kondenzácii vodných par (napr. v niektorých kuchyniach a kúpeľniach). Pre tieto 
podmienky je vhodnejší rýchloschnúci náterová hmota Dulux Trade Diamond Eggshell. 
 
3. FARBA  
Viď príslušná farebná vzorkovnica Dulux Trade Colour Card. 
 
4. BALENIE  
1; 2,5; 5 a 10 litrov. 
     
5. ZLOŽENIE 
Pigment:  Svetlo stále bezolovnaté pigmenty.  
Spojivo:  Vinylová kopolymérna emulzia.  
Riedidlo:  Voda. 
 
6. LIMITY VOC 
Obsah sušiny: biela 33 % (nominálna), u ďalších farieb sa rôzni. Hraničná hodnota pre maximálny 
obsah prchavých organických zlúčenín kategória A (a) WB: 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje 
max. 30 g/l VOC. 
 
7. METÓDA NANÁŠANIA 
Štetcom, valčekom, konvenčným striekaním, vysokotlakovým striekaním.  
 
8. DOBA SCHNUTIA  
Pre jednotlivú vrstvu o štandardnej hrúbke: 
Nelepivý (suchý na dotyk):  v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti.  
Pretierateľný:    po 2 – 4 hodinách. 
 
9. VLASTNOSTI NÁTERU  
• chemická odolnosť: nevhodný 
• tepelná odolnosť: nevhodný pre použitie na vyhrievané povrchy, napr. radiátory 
• odolnosť proti vode: odoláva úrovniam relatívnej vlhkosti bežným v normálnym vnútorným 

prostredím a znáša nepríliš dôkladné či časté umývanie. V priestoroch s častou 
intenzívnou kondenzáciou, napr. v niektorých kuchyniach a kúpeľniach, je vhodnejší 
použiť rychloschnúcu náterovú hmotu Dulux Trade Diamond Eggshell. 

 
10. VÝDATNOSŤ 
Vodítkom praktickej krycej schopnosti za normálnych podmienok je množstvo do 17 m2/l farby. 
 
11. RIEDENIE 
Čistá voda. 
tmelení nových alebo holých povrchov: max. 1 diel čistej vody na 5 dielov  farby 
normálne použitie (neprekračovať): max. 1 diel čistej vody na 10 dielov  farby 
nanášanie konvenčným striekaním: max. 1 diel čistej vody na 2,5  dielov  farby 
nanášanie bezvzduchovým striekaním: max. 1 diel čistej vody na 5 dielov farby 
 



  TECHNICKÝ LIST      

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:  
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza čná zložka SK, Kop čianska 65, 851 00 Bratislava 5  

Tel.: 263 834 675 
 

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Príprava povrchu: 
Povrchy musia byť pred natrením čisté a suché. 
Odstráňte všetku odlupujúcu sa a narušenú farbu. 
V prípade potreby omyte z povrchu špinu, mastnotu a zbytky prachu. Opláchnite čistou vodou 
a nechajte vyschnúť. Povrchy, ktoré i po dôkladnej príprave zostávajú drobivé, vyspravte vhodnou 
tmelovou hmotou na omietky. 
Ak treba, povrch obrúste a utrite vlhkou látku (nepúšťajúce vlasy), aby sa zamedzilo výskytu prachu. 

Spôsoby nanášania: 
Pred použitím dôkladne premiešajte. 
Obvyklý postup zostáva z nanesení dvoch vrstiev prípravku Dulux Trade Vinyl Matt, na povrchy 
s predchádzajúcim náterom podobnej farby v dobrom stave však môže stačiť jedna vrstva. 
konvenčné striekanie: uspokojujúce pre striekanie väčšinou typov striekacích zariadení 
bezvzduchové striekanie: typické nastavenie pre bezvzduchové striekanie je minimálny pracovný tlak 

na farbu 133 bar pri priemere trysky 0,38 mm a uhle rozstrekov 65°. 
 
Poznámka dodávateľa: Pre nanášanie vysokotlakovým zariadením K1000, výrobca EST Ledeč nad 
Sázavou, Je možné  po odskúšaní pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporučiť pre neriedenú farbu 
trysku 615 a tlak 140 bar, alebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornejší).  

 
13. ČISTENIE 
Po ukončení práce odstráňte zo štetca čo najviac farby, až potom je umyte čistou vodou. Nepoužívajte 
ani neskladujte pri extrémnych teplotách a chráňte pred mrazom. 
 
14. SKLADOVANIE  
Skladovať v pôvodných tesne uzavretých nádobách v krytých miestnostiach pri teplote + 5 až + 30 °C 
v suchých, chladných, dobre vetraných priestoroch. Pri teplotách pod 0 °C dochádza k znehodnoteniu 
výrobku. Chráňte pred mrazom a extrémnymi teplotami. 

Upozornenie: 
Zaistite dobré vetranie počas aplikácie a schnutí. Nevdychujte sprej. Pri nanášanie striekaním 
v interiéri použite príslušnú tvárovú masku. 

Zamedzte styku s očami a kožou. Pri natieraní sa doporučuje použitie ochrany očí. Pri zasiahnutí očí 
okamžite dôkladne vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. pri styku s kožou okamžite omyte veľkým 
množstvom vody a mydlom alebo príslušným čistiacim prostriedkom na kožu. Nepoužívajte riedidlá, 
rozpúšťadlá a lakový benzín. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte ani neskladujte povesením 
na hák. Nevylievajte do kanalizácie a vodných tokov. 

Nevdychujte prach. Pri brúsení za sucha použite vhodnou tvárovú masku. Pri príprave drevených 
alebo kovových povrchov s farbami z doby pred rokom 1960 je treba učiniť špeciálne bezpečnostné 
opatrenie, pretože tieto farby môžu obsahovať zdraviu nebezpečné olovo. 

 
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  apríl 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. 


