PREMIUM

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA DŘEVA

Přírodní stavební materiál


Dřevo je přírodní stavební materiál, ze kterého vyzařuje teplo a příjemná atmosféra. Proto ho využíváme stále častěji nejen při vybavení domácnosti (nábytek, podlahy apod.),
ale také v okolí našeho domu (terasy, ploty, pergoly apod.).
Aby byl zachován stále svěží a přirozený vzhled dřeva, musíme se o
ně neustále starat. To platí převážně o dřevě, které je umístěno venku a je vystavováno povětrnostním vlivům a slunečním paprskům.
Pořád musíme mít na paměti, že se jedná o přírodní materiál,
je ovlivněn UV zářením, kolísáním vlhkosti a teploty. To vše
má vliv na vzhled dřeva či jeho objem. Proto je důležitá nejen
ochrana dřeva kvalitními nátěry, ale i správný výběr dřeviny.
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TŘÍDA 1
Bangkirai
Týk
Doussié
Akát

T1: Odolnost přes 25 let

TŘÍDA 2
Dub
Červený cedr
Mahagon
Meranti

T2: Odolnost 15 až 25 let

TŘÍDA 3
Douglasie
Borovice
Modřín
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T3: Odolnost 10 až 15 let

10
TŘÍDA 4
Smrk
Jedle

T4: Odolnost 5 až 10 let

TŘÍDA 5
Buk
Jasan
Habr

T5: Odolnost méně než 5 let
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Přirozená odolnost dřevin (Třída 1-5)

Třídy přirozené odolnosti dřevin.
Údaje v grafu jsou orientační. Platí pro masivní, jádrové dřevo.
Více informací naleznete v DIN EN 350-2.
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Roky
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• Holzschutzgrund 3in1
4
Základní nátěr na dřevo 3v1

• Holzlasur
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• Dauerschutzlasur
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• Holzveredlung 
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• Holzveredlung Metallic
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• Holzveredlung +Plus
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Lazura na dřevo
Lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou
Ekologické zušlechtění dřeva
Ekologické zušlechtění dřeva s metalickým efektem 
Ekologické zušlechtění dřeva s UV ochranou

• Gartenmöbel-Öl 
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• Terrassenbodenöl 
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Týkový olej

Olej na terasy

• Holz-Entgrauer
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Renovační gel na dřevo

• Holz-Isoliergrund 

14

Akrylátová základní izolační barva na dřevo

• Wetterschuztfarbe
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Akrylátová univerzální barva
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Ochrana a impregnace dřeva

Holzschutzgrund 3in1 *
•
•
•
•
•
•

ochrana dřeva proti jeho zamodrání
chrání před plísněmi a napadení hmyzem
na vodní bázi
impregnační a adhezní nátěr
pouze pro venkovní použití - obsahuje biocidy *
bezbarvý

Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l / 5,00 l
Možnosti použití: Pro všechna neošetřená dřeva
např. jedle, smrk, modřín, borovice. K ochraně plotů,
pergol, balkonů, střešních podhledů, zahradních
domku, dveří, oken, okenicí či dřevěných fasád.

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte
označení na etiketě a tech. list produktu.

Lazurovací nátěry na dřevo

Holzlasur
•
•
•
•
•
•

tenkovrstvá impregnační lazura
dobře proniká do dřeva
odpuzuje vodu a reguluje vlhkost
vysoce odolná povětrnostním vlivům
na rozpouštědlové bázi
pro venkovní použití

Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l / 5,00 l
Možnosti použití: Pro první i renovační nátěry
dřevěných balkonů, plotů, palisád, pergol či jiných
dřevěných ploch v exteriéru.

Odstíny:

Bezbarvý

Dub

Týk

Borovice

Ořech

Mahagon

Palisandr

Eben

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Lazurovací nátěry na dřevo

Dauerschutzlasur
• středně až silnovrstvá lazurachrání
• tixotropní, nestéká, nedolepuje
• UV ochrana - extrémně odolná vůči
povětrnostním vlivům

• na rozpouštědlové bázi
• vytváří elegantní, hedvábně matný povrch
Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Ideální pro renovační nátěry
všech dřevěných komponent např. oken, dveří,
okenic,dřevěných přístřešků, zahradních domků či
dřevěných fasád.

Odstíny:

Bezbarvý

Dub

Týk

Borovice

Ořech

Mahagon

Palisandr

Eben

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Lazurovací nátěry na dřevo

Holzveredlung
• dekorativní lazura pro vnitřní i venkovní
použití

•
•
•
•

gelová konzistence, nestéká
vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
na vodní bázi
ideální pro citlivé povrchy

Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Ideální pro nové i renovační
nátěry citlivých dřevěných ploch – dětských hraček,
dětských hřišť, nábytku, okenic apod.
Odstíny:

Bílá

Bezbarvý

Dub

Týk

Borovice

Ořech

Mahagon

Palisandr       Alabastr

PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

7

Lazurovací nátěry na dřevo

Holzveredlung METALLIC
• dekorativní lazura metalickými pigmenty
• metalické pigmenty zvyšují odraz světla –
vyšší UV ochrana

• vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
• na vodní bázi
• ideální pro citlivé povrchy
Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Ideální pro nové i renovační
nátěry citlivých dřevěných ploch – dětských hraček,
dětských hřišť, nábytku, okenic apod.
Odstíny:
Platin

Titan
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Lazurovací nátěry na dřevo

Holzveredlung +PLUS
• dekorativní lazura s UV ochranou
• transparentní blokátor chrání dřevo
před zešednutím

• UV ochrana bez nutnosti pigmentace dřeva
• na vodní bázi
• ideální pro citlivé povrchy
Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Ideální pro nové i renovační nátěry
citlivých dřevěných ploch – dětských hraček,
dětských hřišť, nábytku, okenic apod.
Odstíny:
Natur

PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Oleje na dřevo

Gartenmöbel-Öl
•
•
•
•
•

proniká do hloubky dřeva
impregnuje dřevo a zvyšuje jeho odolnost
na bázi rozpouštědel a přírodních olejů
zvýrazňuje kresbu a barvu dřeva
pro venkovní použití

Velikost balení: 0,75 l
Možnosti použití: Pro péči udržování terasového a
zahradního nábytku.

Odstíny:
Bezbarvý

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Týk

Oleje na dřevo

Terrassenbodenöl
•
•
•
•
•

proniká do hloubky dřeva
zvyšuje přirozenou ochranu dřeva
na bázi rozpouštědel
zvýrazňuje kresbu a barvu dřeva
pro venkovní použití

Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Pro zachování přírodního tónu
dřeva ve stále vysoké kvalitě. Na palubky, terasová
prkna a dlaždice z tvrdého dřeva.
Odstíny:
Bangkirai

Douglasie

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Péče o dřevo

Holz-Entgrauer
•
•
•
•

gel pro renovaci zašedlého dřeva
obnovuje přirozený tón dřeva
odstraňuje nečistoty, stopy rzi a zelené usazeniny
biologicky odbouratelný

Velikost balení: 1,00 l
Možnosti použití: Pro všechny zašedlé dřeviny v
exteriéru např. pro zahradní nábytek, pergoly, zahradní parkety, dřevěné fasády.

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Krycí nátěry na dřevo

Holz-Isoliergrund
• bílý základní nátěr
• zabraňuje pronikání barvicích látek ze dřeva do
nátěru

• na vodní bázi
• přetíratelný produktem düfa Wetterschutzfarbe a
všemi vodouředitelnými düfa emaily

Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Jako základní nátěr na všechny
druhy dřeva. Pro nátěry dřevěných domků, podbití,
dveří,přístřešků apod. Vhodné převážně pod všechny
světlé odstíny krycích laků.
Odstíny:
Bílý
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Krycí nátěry na dřevo

Wetterschuztfarbe
• vysoká krycí schopnost
• dlouhodobá ochrana dřeva
před povětrnostními vlivy

• trvale elastická, neodlepuje se
• na vodní bázi
• pro vnitřní i venkovní použití
Velikost balení: 0,75 l / 2,50 l
Možnosti použití: Jako krycí nátěr dřevěné fasády,
přístřešky, dětská hřiště. Vhodné též na beton, zdivo,
omítky, vláknitocementové desky či zinek a tvrzené
PVC.
Odstíny:

Bílý

Antracit

Stříbřitě šedá

Švédská červená

Mechově zelená

Čokoládově hnědá

Hnědá

Tmavě hnědá

PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ
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Vysvětlivky
„Der Blaue Engel“ Modrý anděl je nejznámější
ekoznačka světa, zaručující šetrnost k životnímu
prostředí. Zároveň tyto výrobky charakterizuje
vysoká kvalita a dlouhá životnost.
Info www.blauer-engel.de

Lazury s tímto označením se vyznačují zvýšenou
ochranou proti UV-záření. Mimořádně účinnou
a dlouhodobou ochranu zajišťují speciální UV
absorbéry a UV světlo odrážející reflexní pigmenty.

Produkty označené tímto logem mají záruku
dlouhodobé ochrany až do 4/7/10 let.
Produkty s tímto symbolem chrání dřevo oproti
zamodrání a houbám. Zároveň preventivně
chrání dřevo před napadením hmyzem.
Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím
si přečtěte označení a informace o produktu.
Produkty s tímto označením jsou vhodné pro
nátěr dětských hraček dle příslušné evropské
normy DIN EN 71.3. Zaschlý nátěr je naprosto
bezpečný pro styk s kůží.

Produkty s tímto logem jsou tónovatelné na
míchacím zařízení düfa MIX.
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Míchatelné odstíny pro düfa Dauerschutzlasur a düfa Holzveredlung
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10.16
Marzipan

10.43
Limette

10.37
Auster

10.49
Salz

10.14
Ingwer

10.12
Curry

10.10
Senf

10.53
Anis

10.50
Pekannuss

10.13
Karamell

10.15
Honig

10.44
Pistazie

10.41
Blaumohn

10.28
Kümmel

10.19
Cognac

10.11
Safran

10.46
Olive

10.36
Wacholder

10.51
Kandis

10.17
Mandel

10.20
Mango

10.40
Salbei

10.38
Borretsch

10.29
Mokka

10.18
Hafer

10.21
Kürbis

10.47
Basilikum

10.39
Blaubeere

10.35
Marone

10.25
Haselnuss

10.22
Chili

10.48
Bambus

10.31
Pflaume

10.52
Paranuss

10.26
Macadamia

10.23
Paprika

10.45
Majoran

10.32
Aubergine

10.34
Pfeffer

10.27
Zimt

10.24
Granatapfel

10.42
Eukalyptus

10.33
Lavendel

10.54
Arabica

10.30
Muskat

Venkovní plochy

Pergoly, přístřešky
na auto, zastínění,
palisády, ploty,
zahradní domky,
dřevěná obložení
apod.
Dřevěné fasády,
dveře, zahradní
domky, palubky,
okenice, přístřešky,
podbití apod.
Dveře a okna

Zahradní nábytek

Vnitřní plochy

Dřevěné tersay
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dětské hračky,
nábytek, dřevěná
obložení, palubky
atd.
Dveře

* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte informace
na výrobku a technologický list produktu.

HOLZVEREDLUNG

DAUERSCHUTZLASUR

LAZURY

HOLZLASUR

HOLZSCHUTZGRUND
3IN1 *

ZÁKLAD

WETTERSCHUTZFARBE

PÉČE

HOLZ-ISOLIERGRUND

HOLZ-ENTGRAUER

TERRASENBODENÖL

GARTENMÖBEL-ÖL

HOLZVEREDLUNG
+PLUS

HOLZVEREDLUNG
METALLIC

Y
KRYCÍ NÁTĚRY

19

800 156 612

VOLEJTE ZDARMA
www.dufa.cz

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 326 375 820
e-mail: meffert@meffert.cz
www.meffert.cz

