TECHNICKÝ LIST
NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE STERISHIELD DIAMOND MATT
1. POPIS VÝROBKU
Rychleschnoucí, vodou ředitelná nátěrová hmota na stěny a stropy, která obsahuje ve vrstvě
baktericidní látky, které potlačují růst bakterií.
2. OBLAST POUŽITÍ
Odolná, omyvatelná, trvanlivá, skvrny netvořící matná emulzní nátěrová hmota, která je vhodná
pro použití na veškeré běžné povrchy stěn a stropů v interiéru. Její hygienické vlastnosti v kombinaci
s odolným omyvatelným povrchem ji předurčují pro použití v nemocnicích, farmaceutických
provozech, potravinářských provozech, dětských pokojích nebo veřejných budovách.
3. BARVA
Bílá a tónování dle vzorníku Dulux Trade Palette Color, NCS a RAL.
4. BALENÍ
5 L.
5. SLOŽENÍ
Pigmenty:
Pojivo:
Ředidlo:

Světlostálé bezolovnaté pigmenty.
Akrylkopolymerová disperze.
Voda.

6. LIMITY VOC
Obsah těkavých organických látek: < 3 %.
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l
(2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.
7. METODA NANÁŠENÍ
Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
8. DOBA SCHNUTÍ
Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:
- nelepivý (suchý na dotyk) v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti do 2 hodin
- přetíratelný: 2 – 4 hodiny
9. VLASTNOSTI NÁTĚRU
Odolná, omyvatelná, trvanlivá, skvrny netvořící.
10. VYDATNOST
2
Na hladkém málo savém povrchu je vydatnost barvy až 17 m .
11. ŘEDĚNÍ
Čistou vodou.
Při běžném použití přidejte až 1 díl čisté vody na 10 dílů nátěru.
Při nanášení běžnou stříkací pistolí přidejte až 1 díl čisté vody na 2,5 dílu nátěru.
Při nanášení vibrační stříkací pistolí přidejte až 1 díl čisté vody na 5 dílů nátěru.
12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Příprava povrchu:
Před natíráním musí být povrch čistý a suchý. Odstraňte veškeré poškozené nebo uvolněné nátěry.
Odstraňte špínu, mastnotu a zbytky prachu nebo křídujícího nátěru. Opláchněte čistou vodou a nechte
uschnout. Povrchy, které zůstanou prašné (křídující) i po důkladné přípravě, napenetrujte výrobkem
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Dulux Grunt. Veškerá poškození podkladu musí být vyrovnána vhodným stěrkovým tmelem
s následným přebroušením.
Způsoby nanášení:
Před použitím nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte ve 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo
stříkáním. Během nanášení a schnutí zajistěte dobré větrání.
13. ČIŠTĚNÍ
Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců a omyjte je čistou vodou.
14. SKLADOVÁNÍ
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných
prostorách. Chránit před přímým slunečním zářením, nadměrným teplem a mrazem.
15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné
směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše
technické poradce.
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