
 

 

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 SATINWOOD 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Rozpouštědlová vrchní nátěrová hmota s hedvábným leskem na vnitřní/venkovní nátěry dřeva a kovů. 
Barva je houževnatá, odolná proti otěru a ušpinění a nevyžaduje základový nátěr (s výjimkou případů, kdy jde 
o výraznou změnu barvy), takže ji lze nanášet přímo na patřičně připravené povrchy. Pro povrchy zatížené 
povětrnostními vlivy použijte jako vrchní nátěr Dulux Trade High Gloss . 
Barevné odstíny viz vzorkovnice Dulux Trade, RAL, NCS, ČSN.  

VLASTNOSTI NÁTĚRU: 
� Chemická odolnost – odolává působení mírně agresivních chemických výparů, avšak v případě přímého 

chemického působení, např. v případě styku s chemikáliemi, doporučujeme použít speciální nátěrové 
hmoty (viz informační prospekty akrylkaučukových výrobků Dulux Trade ). 

� Tepelná odolnost – obecně odolává zahřátí na 90 °C, avšak p ři zvýšených teplotách může dojít k určitým 
změnám barev. 

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU 
Při suchém broušení, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy u starého nátěru může vznikat 
prach a/nebo nebezpečné výpary. 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: 
Zajistěte, aby natírané povrchy byly čisté, suché a prosté mastnoty, vosku a oleje. Pokud se jedná o dříve natřený 
povrch, odstraňte veškeré špatně přilnuté nebo poškozené vrstvy nátěru nejlépe broušením za mokra, a pak 
otřete vlhkou tkaninou nepouštějící vlákna. Všechny povrchové vady opravte vhodným tmelem. 
Nové povrchy doporučujeme natřít produktem Luxol Základní barva na okna (dřevo), Hammerite Komaprim 
základ  a Dulux Universal základ (kov). 

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ: 
Před použitím barvu důkladně promíchejte.  
Barvu Dulux Trade Satinwood  nanášejte vhodným způsobem na připravené povrchy. Barvu nanášejte štětcem 
nebo válečkem, bezvzduchovým stříkáním za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Povrchová úprava se 
obvykle dokončuje nanesením dvou nátěrů saténové barvy Dulux Trade Satinwood . Pokud se však jedná 
o výraznou změnu barvy, doporučujeme nanést nejdříve jednu vrstvu základového nátěru Dulux Trade 
Undercoat  příslušné barvy. 
 
Doporu čená tlouš ťka vrstvy : 

• Za mokra 51 µm. 
• Za sucha 25 µm. 

4. DOBA SCHNUTÍ  
Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: 

• 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 17 m2 na hladkém povrchu průměrné porózity. 
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7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Lakovým benzinem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. 

8. SKLADOVÁNÍ  
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách odděleně 
od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce odděleně od oxidačních činidel, silných zásad, silných kyselin, aminů, 
alkoholů a vody. Zákaz kouření. Teplota skladování: + 5 až + 30 °C. Chra ňte před mrazem.  Při teplotách 
pod bodem mrazu může dojit 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 látky 
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: 1,1 – 1,4 g/cm3.  
Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,2 kg/kg. 
Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,16 kg/kg produktu. 
Obsah netěkavých látek (sušiny): 62,2 % obj.  
EU limitní hodnota VOC kategorie A (d) VŘNH: 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. 


