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düfa  VERDÜNNER AF 

 

BR 
ředidlo pro AF nátěrové hmoty 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použití: speciální ředidlo pro bezaromátové nátěrové hmoty a k čištění použitého 
nářadí. Nepoužívat k ředění ostatních nátěrových hmot. Roztok určený k 
přímému použití. 

  

Vlastnosti:  roztok k přímému použití 
  směs nebezpečných látek, které při delší expozici dráždí kůži, při nadýchání 

způsobují bolesti hlavy a nevolnost.  
  v kanalizaci se tento produkt velmi dlouho rozkládá 
  nepokládat na nerovný a nestálý podklad 
  používat a skladovat ve velké vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker 
  

Barevný odstín: čirý 
  

Hustota: 0,76 g/cm3 
  

Obsah látek: bezaromátový testovací benzín 
 
ZPRACOVÁNÍ 
  

Postup nanášení: Ředidlo düfa Verdünner AF se postupně přidává do ředěného materiálu a jako 
rychlepůsobící prostředek se míchá do dosažení požadované konzistence 
materiálu. Při ředění zbytků barev a laků  je možné několikanásobné použití. 
Nemíchat s louhy, kyselinami a silnými oxidačními prostředky. Ředidlo se 
vypařuje, otevřená plechovka proto musí být po použití znovu důkladně 
uzavřena. 

  

Teplota při zpracování: min. +5°C jak ředěného materiálu, tak okolního vzduchu; během zpracování i 
schnutí 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE 
 

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

Velikosti balení: 1 litr 
  

Skladování: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě, chraňte před slunečním 
zářením.Výrobek  si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném 
obalu. 

  

Nebezpečí spojená s 
odstraňováním látky nebo 
přípravku 

Obaly obsahující zbytky barvy odevzdat ve sběrnách nebo na skládkách 
nebezpečného odpadu. Vysušené zbytky materiálu mohou být odstraněny v 
rámci komunálního odpadu. 

Způsob likvidace odpadů či 
zbytků produktu jako odpad 

070104 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, 
zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin; Ostatní 
organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy; nebezpečný 
odpad 

Způsob likvidace odpadů či 
znečištěných obalů 

150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 
TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; 
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové 
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. 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. 

 
 
 


