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NÁZOV VÝROBKU 

DULUX Colours of the World 
(FARBY SVETA) 

 
1. POPIS VÝROBKU 
Disperzná akrylátová farba na steny a stropy. 
 
2. OBLASŤ POUŽITIA 
Farby sveta – disperzná umývateľná farba s matným povrchom na steny a stropy určená 
na interiérové dekoračné a ochranné nátery stien a stropov. Je možné ju použiť na omietky 
(cementové, vápenocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety 
zo skleného vlákna. Je ľahko roztierateľná a pri nízkej spotrebe umožňuje zachovanie dobrého krytia. 
Tixotropná štruktúra spôsobuje, že pri natieraní farba neodkvapkáva, čo je veľmi praktické vtedy, ak 
nie je možné premiestiť alebo dostatočne zaistiť napr. nábytok. Farba je paropriepustná, čo umožňuje 
stenám dýchať. 
Vďaka atraktívnym farbám je možné jednoducho aranžovať interiéry obytných izieb a verejných 
budov, napr.: kancelárií, škôl, školiek. 
 
3. FARBA  
20 vybraných odtieňov podľa vzorníku Colours of the World. 
 
4. BALENIE  
2,5 l ; 5 litrov. 
     
5. ZLOŽENIE 
Pigment  - odolný proti svetlu, biele neolovnaté pigmenty 
Spojivo:  - disperzia 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. 10 g/l VOC. 
 
7. METÓDA NANÁŠANIA 
Štetcom, valčekom. 
 
8. DOBA SCHNUTIA  
Pre jednotlivú vrstvu o štandardnej hrúbke: pri teplote cca + 20 °C a relatívnej vlhkosti cca 50 % 
pri dobrom vetraní:  nelepivý (suchý na dotyk) za 2 hodiny 

pretierateľný za 2 – 4 hodiny 
Zníženie teploty a/lebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia. 
 
9. VLASTNOSTI NÁTERU  
Lesklý – matný. 
• Odolnosť proti vode  - je odolná proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natrený povrch nesmie 

byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzovanej vlhkosti. 
• Mechanická odolnosť - odolná proti oteru suchou látkou, vysoko odolná proti opakovanému mytiu 

vodou s prísadou umývacieho prostriedku a drhnutiu jemnou štetkou alebo hubou. 
• Odolnosť proti teplu  - nie je vhodná k náterom zohrievaných povrchov, napr.: nátery topení. 
• Iné - dobrá paropriepustnosť, čo zaručuje dýchanie stien 

- dobrá kryvosť  
- dobre sa z nej odstraňujú nečistoty. 

 



  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 
 

10. VÝDATNOSŤ 
12 – 14 m2/l pri jednej vrstve náteru na hladkom, rovnom a správnym spôsobom pripravenom povrchu 
podkladu. 
 
11. RIEDENIE 
Neriedi sa. Pred použitím nemiešať. 
 
12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Príprava povrchu: 
● Podklady z jednoliateho materiálu, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité: 
penetrovať prípravkom Dulux Grunt . 
● Podklady nejednoliate, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité doporučujeme postupne 
penetrovať:  
1. etapa: prípravkom Dulux Grunt  (týka sa predovšetkým špachtľovaných (stierkovaných) miest, 
spojov sadrokartónových dosiek, po odstránení olejových a kriedových farieb);   
2. farbou Farby sveta  alebo Acryl Matt  zriedenou prídavkom 20 – 25 % čistej vody (týka sa celého 
povrchu). 
● Iné ako vyššie uvedené podklady, doposiaľ bez náteru, napr. pórovité, stabilné, neprašné 
vápenocementové omietky: 
doporučujeme natrieť farbou Colours of the World  alebo Acryl Matt  zriedenou prídavkom 20 – 25 % 
čistej vody.  
● Podklady už skôr natierané emulznými farbami, ktorých povrch je z jednoliateho materiálu, dobre 
priľnavý, nie je prašný ani poškodený: natierať bez penetrácie. 
Príprava výrobku: pred použitím nemiešať, nepridávať cudzie zložky. 

Spôsoby nanášania: 
● Podmienky natierania: 
- teplota prostredia a natieraného povrchu nesmie byť nižšia ako + 10 °C. 
● Parametre vrchného (konečného) náteru podkladu pripraveného 
- farbu neriediť, naniesť 1 – 2 vrstvy s odstupom 2 – 4 hodín od nanesenia predchádzajúcej vrstvy, 
- na valček alebo štetec naberať dostatočné a rovnomerné množstvo farby, 
- dôkladne rozotrieť, aby bolo dosiahnuté rovnomernej vrstvy. 

 
Pozor ! Použitie metód s využitím striekania nie je vylúčené, pod podmienkou uskutočnenia 
technických skúšok. Pri renovačných náteroch povrchov, ktoré sú v dobrom stave a majú podobnú 
farbu, môže byť jedna vrstva farby dostačujúca. 

 
13. ČISTENIE 
Po skončení natierania sa odporúča odstrániť z náradia čo najväčšie množstvo farby a nasledovne ho 
umyť čistou vodou. 
 
14. SKLADOVANIE  
Skladovať v krytých miestnostiach v chladných, suchých, dobre vetraných priestoroch ďaleko 
od zdrojov žiaru, zapálenia a priameho slnka. Zákaz fajčenia. 
 
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. 


