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düfa MALÍŘSKÝ NÁTĚR 

 

P100 
disperzní interiérový nátěr 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použití: Disperzní malířská barva pro vnitřní použití. Bělost >86% 
(MgO=100%). Pro dobře kryjící, běžně zatěžované nátěry vnitřních 
omítek, sádrokartonů, tapet, stavebních desek a dalších materiálů. 

  

Vlastnosti:  vysoce paropropustná 
  vhodná i na sanační omítky 
  snadno zpracovatelná 
  určena pro vnitřní použití 
  

Barevný odstín: bílý 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Hustota: 1,57 g/cm3 
  

Pigmentová báze: titandioxid a přírodní plniva 
  

Pojivová báze: polymerová disperze 
  

Obsah látek: polymerová disperze, bílé pigmenty, uhličitan vápenitý, voda, aditiva a 
konzervační látky 

  

Možnosti tónování: tónovacími barvami D230, P700 
  

Upozornění: K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může 
ovlivnit kolísání  barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených 
plochách pouze s materiálem stejné šarže. V případě použití více šarží je 
doporučujeme předem vzájemně smíchat.  
Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez 
předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat 

 
ZPRACOVÁNÍ 
  

Vhodný podklad: Tuto barvu lze použít na všech nosných podkladech. Omítky musí být vyzrálé, 
bez volných nečistot. U kritických podkladů, jako jsou např. klihové nátěry, 
je třeba podkladový nátěr zcela odstranit. Podklad musí být suchý ( max. 6 
obj. % ). Omítku penetrovat penetracemi düfa, např. D313, D314, KOM3, 
sádrokarton penetrací D314. 

  

Způsob nanášení: štětkou, válečkem, nástřikem i metodou airless 
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Postup nanášení: Na zpenetrovaný podklad nanést 1 – 2 nátěry, možno ředit do 20% vodou. 
V případě nástřiku doporučujeme přecezení barvy před aplikací. Během 
zasychání může dojít vlivem provlhčení k dočasnému snížení kryvosti 
předcházejících nátěrů. Plná kryvost nátěru se projeví až po jeho plném 
proschnutí – nenanášejte za mokra zbytečně silnou vrstvu barvy! 

  

Teplota při zpracování: min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.  
  

Doba schnutí možnost přetírat po: 12 hod. 
při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. 
  

Vydatnost*: 6 - 9 m2/l v jedné vrstvě 
 *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci 

doporučujeme provést zkušební nátěr. 
  

Ředění: vodou 
  

Čištění nástrojů: ihned po použití vodou 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE 
 

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

OSTATNÍ INFORMACE 
  

Velikosti balení: 7,5 kg – 15,0 kg – 40,0 kg 
  

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek  si uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na 
obalu. 

  

Metody nakládání 
s odpady: 

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o 
zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování 
odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro 
sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu 
(specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek 
nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. 
Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na 
skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat 
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. 

 


