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EFFEKT-DESIGN WANDLASUR METALLICA 

 

EDML 
metalická lazura 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použití: Disperzní lazura s metalickým efektem do interiérů, použitelná po 
natónování systémem Meffert Color mix. Interiérová lazura se speciálními 
metalickými pigmenty pro zvláštní vzhled povrchových ploch s půvabem 
kovového vzhledu. Ideální pro dekorativní nátěry reprezentativních ploch, 
jako jsou např. nákupní centra, boutique, kancelářské budovy, banky, 
pojišťovny apod., či individuální designové řešení libovolných interiérů. 
Upozornění: na jemně strukturovaných hladkých plochách nebo plochách 
s nepříznivým úhlem světla mohou při nerovnoměrné aplikaci vznikat 
šmouhy. Jako základní nátěr podkladu nejsou vhodné matné barvy. 

  

Vlastnosti:  vodou ředitelná 
  nefalšovaný kovový vzhled 
  vysoce odolná proti oděru 
  paropropustná 
  určena pro vnitřní použití 
  

Barevný odstín: 29 barevných odstínů  
  

Stupeň lesku: střední lesk 
  

Hustota: cca 1,1 g/cm3 
  

Pojivová báze: vinyl-acetátová  disperze 
  

Pigmentová báze: hliníkový prášek 
  

Možnosti tónování: do 29 odstínů pomocí systému Meffert Color mix 
 
ZPRACOVÁNÍ 
  

Podklad: musí být čistý, nosný, suchý, zbavený všech nečistot a volných částic. 
Nedržící poklady důkladně odstranit a plochy očistit. Ideální na hrubé a 
strukturované podklady. 
POZOR: hliníkové pigmenty reagují spolu s vlhkostí na kyselé složky 
v podkladu, a proto může dojít k nežádoucímu zabarvení podkladu. 
Doporučujeme  kvalitní izolační nátěr podkladu!! 

  

Způsob nanášení: štětkou nebo válečkem se středním vlasem, příp. nástřikem 
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Postup nanášení: podklad nejprve natřeme düfa Seidenlatex MIX M424, natónovaný do 
podobného odstínu, jako metalický nátěr (viz tabulka níže), který před 
použitím důkladně promícháme. Poté provedeme štětkou nebo válečkem se 
středním vlasem 1-2 neředěné nátěry Effect-Design Wandlasur Metallica. 
Je třeba dbát na rovnoměrné nanášení. Na hladké podklady doporučujeme 
k docílení velmi atraktivního vzhledu použít na závěr oválnou štětku 
k uhlazení. 

  

Přiřazení barevného 
odstínu podkladu ze 
vzorníku FARBE ERLEBEN 
k metalickému odstínu: 

metalický 
odstín 

odstín 
podkladu* 

metalický 
odstín 

odstín 
podkladu* 

metalický 
odstín 

odstín 
podkladu* 

MET 001 776 MET 011 717 MET 021 770 

MET 002 857 MET 012 652 MET 022 876 

MET 003 855 MET 013 663 MET 023 776 

MET 004 806 MET 014 621 MET 024 753 

MET 005 190 MET 015 381 MET 025 736 

MET 006 189 MET 016 313 MET 026 201 

MET 007 605 MET 017 104 MET 027 194 

MET 008 610 MET 018 115 MET 028 778 

MET 009 703 MET 019 111 MET 029 341 

MET 010 722 MET 020 159 MET 030 794 
      

*vzorník FARBE ERLEBEN     
 

  

Teplota při zpracování: Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního 
vzduchu pod  + 5°C. 

  

Doba schnutí důkladně proschlý: cca po 4 dnech 
při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje. 
  

Vydatnost*: cca  10 m2 z 1 l v jedné vrstvě, dle techniky zpracování  
 *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci 

doporučujeme provést zkušební nátěr. 
  

Ředění: neředit 
  

Čištění nástrojů: ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve 
vodě 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE 
 

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz. 
 

OSTATNÍ INFORMACE 
  

Velikosti balení: 1 l – 2,5 l 
  

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek  si uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na 
obalu. 
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Nebezpečí spojená s 
odstraňováním látky 
nebo přípravku 

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních 
předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v 
souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v 
rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě 
dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. 

Způsob likvidace odpadů 
či zbytků produktu jako 
odpad 

080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce 
a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené 
pod položkou 08 01 11 

Způsob likvidace odpadů 
či znečištěných obalů 

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 
TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; 
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); 
Plastové obaly 

Vhodné metody 
odstraňování látky nebo 
přípravku a znečištěných 
obalů 

Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k 
recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném 
vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. 
Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. 
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Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost 
podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně 
vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, 
ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených 
údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků. 

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost. 
Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612. 

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha  – Horní Počernice, 
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 

 
 
 


