
 

 

TECHNICKÝ LIST 
   

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127,  budova GEMINI, 140 00 Praha 4 

Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701 
 

                      
NÁZEV VÝROBKU 

DULUX TRADE HIGH GLOSS 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Vrchní nátěrová hmota s vysokým leskem Dulux Trade High Gloss  je rozpouštědlový alkydový email vhodný 
pro vnitřní i venkovní povrchové úpravy všude tam, kde je požadován trvanlivý vysoký lesk. Na okna, dveře, 
kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základovou barvou. 
Barevné odstíny: Vzorkovnice Dulux Trade, NCS, RAL, ČSN. 

VLASTNOSTI NÁTĚRU: 
� odolnost proti vodě – odolává hodnotám relativní vlhkosti běžné v interiérech a ve venkovním prostředí; 

není ovlivněna opakovaným omýváním. Nehodí se však pro trvale ponořené povrchy ani pro povrchy 
vystavené intenzivní a déletrvající kondenzaci. 

� chemická odolnost – odolává mírným účinkům chemických výparů, avšak v případě vážnějšího rizika, 
jako přímého kontaktu s chemikáliemi, je nutno použít jinou speciální nátěrovou hmotu. 

� tepelná odolnost – obecně odolává teplotám do 90 °C, avšak v d ůsledku působení zvýšených teplot 
může dojít k určitým změnám světlých barev. 

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU 
Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení 
za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné 
respirační ochranné prostředky. 

3. NÁVOD NA POUŽITÍ  
PŘÍPRAVA POVRCHU: 
Natírané povrchy musejí být čisté, suché a prosté veškerého vadného nebo špatně přilnutého materiálu, nečistot, 
mastnoty, vosku, atp. Před nátěrem je nutno povrchy důkladně přebrousit vhodným smirkovým papírem a potom 
oprášit. Na nové nebo holé povrchy je nutno nanést vhodnou základovou nátěrovou hmotu Dulux .  

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ: 
Před použitím barvu důkladně promíchejte. Naneste jednu vrstvu příslušné barvy základového nátěru Dulux 
Trade  a potom 1–2 vrstvy nátěrové hmoty Dulux Trade High Gloss  s vysokým leskem. Je-li potřebný ještě druhý 
vrchní nátěr hmoty Dulux Trade High Gloss , nanášejte jej minimálně po 16 hodinách zasychání. Vysoká vlhkost 
a nízká teplota během aplikace výrazně prodlužuje dobu zasychání. 
 
Barvu Dulux Trade High Gloss  nanášejte štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým, tzn. airless stříkáním. 
 
Doporučená tloušťka vrstvy: tloušťka filmu závisí na dosaženém krytí. 

• Za mokra 45 µm. 
• Za sucha 25 µm. 

4. DOBA SCHNUTÍ  
Nelepivý (suchý na dotyk): po 4–6 hodinách. 
Přetíratelný: po 16–24 hodinách. 

5. BALENÍ  
1 l, 2,5 l, 5 l 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST  
Až 18 m2/l v jedné vrstvě na hladkém povrchu průměrné porózity. 

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Ředidlem S 6001 nebo White Spirit. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. 
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8. SKLADOVÁNÍ  
Skladujte v uzavřeném originálním obalu na chladném, suchém, dobře větraném místě mimo zdroje tepla, 
zapálení a přímého slunce odděleně od oxidačních látek, silně zásaditých nebo silně kyselých látek, aminů, 
alkoholů a vody. Teplota skladování: + 5 °C až + 30 °C. Chr aňte před mrazem. Při teplotách pod bodem mrazu 
může dojít ke znehodnocení výrobku. Číslo šarže a datum výroby (formou kódu) jsou vytištěny na obalu. 
 
Návod pro čtení kódu: 
Číslo šarže: 11510802401 
115 = Stowmarket; 114 = Slough – místo výroby 
1 = rok 2011 
08 = 8. týden v roce 2011 
024 = 24. objednávka v 8. týdnu 
01 = FINI SKU, číslo finálního produktu 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Nebezpečné složky: 
Obsahuje butanonoxim, kobaltnatou sůl. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Rizikové věty: 
R 10 Hořlavý. 
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 
Bezpečnostní věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
 
Hustota: 0,9 – 1,2 g/cm3.  
Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,23 kg/kg.  
Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,2 kg/kg produktu.  
Obsah netěkavých látek (sušiny): 64,7 % obj.  
EU limitní hodnota VOC kategorie A (d) RNH: 300 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 300 g/l. 
 
Značení ADR:  hořlavá kapalina, UN 1263. 
 
PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči 
vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.       
Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře. 

10. DISTRIBUTOR   
    

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
   Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI 

140 00 Praha 4  
   Tel.: +420 261 399 100 - 101 

Infolinka: 800 100 701 
   www.dulux.cz 
 
 
 
 



 

 

TECHNICKÝ LIST 
   

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127,  budova GEMINI, 140 00 Praha 4 

Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701 
 

11. DATUM VYDÁNÍ  
 
březen 2012 

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


