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NÁZEV VÝROBKU 

DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Polomatná interiérová barva na stěny a stropy, vhodná zejména do vlhkého prostředí. Vhodná pro dekoraci 
a ochranu většiny vnitřních povrchů, kde je požadován omyvatelný nátěr odolný proti vlhkosti a otěru. Snadná 
aplikace. 
Barva vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádrokarton, beton, dřevotřísku, dřevo a další. Obzvláště 
vhodná do koupelen, kuchyní, jídelen, veřejných prostor, hygienických zařízení apod. Je odolná vůči častému 
omývání a kondenzaci vody. Vyniká velkou přilnavostí a odolností. Přilnavá obvykle i na staré rozpouštědlové 
nátěry Dulux .  

VLASTNOSTI NÁTĚRU: 
� odolnost proti vodě – odolný vůči atmosférické vlhkosti v normálním venkovním prostředí a častému 

opakovanému mytí. Nevhodný k použití na ponořených površích, nebo kde je velká a dlouhodobá 
kondenzace; 

� chemická odolnost – odolný proti běžným prostředkům pro domácnost (např. jar a jiné saponáty); 
� tepelná odolnost – obvykle se neaplikuje na horké povrchy; 
� propustnost vodních par – podle ČSN 73 2580 je rd (m) = 0,33. 

 
Barevný odstín: Zářivě bílá a magnolia. V Colour Dimensions systému je k dispozici omezený rozsah barev viz 
vzorník  Dulux Trade . 

2. NÁVOD NA POUŽITÍ  
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

� Podklady z jednolitého materiálu, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité penetrovat 
přípravkem Dulux Grunt .  

� Nejednolité, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité doporučujeme postupně penetrovat 
přípravkem Dulux Grunt  (týká se především špachtlovaných (štěrkovaných) míst, spojů 
sádrokartonových desek, po odstranění olejových a křídových barev) a poté barvou  
Dulux Trade Diamond Eggshell  zředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody (týká se celého 
natíraného povrchu).  

� Jiné než výše uvedené podklady, doposud bez nátěru, např. pórovité, stabilní, neprašné 
vápenocementové omítky doporučujeme natřít barvou Dulux Trade Diamond Eggshell  zředěnými 
přídavkem 20–25 % čisté vody.  

� Podklady už dříve natírané emulzními barvami, jejichž povrch je z jednolitého materiálu, dobře 
přilnavý, neprašný a nepoškozený: natírat bez penetrace. 

PŘÍPRAVA VÝROBKU:  
� Před použitím nemíchat, nepřidávat cizí složky. 

PODMÍNKY NATÍRÁNÍ: 
� Teplota prostředí a natíraného povrchu nesmí být nižší než +10 °C . 
� Barvu neředit, nanést 1–2 vrstvy s odstupem 2–4 hodin od nanesení předcházející vrstvy. 
� Na váleček nebo štětec nabrat dostatečné a rovnoměrné množství barvy. 
� Důkladně rozetřít, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy. 

 
Barvu Dulux Trade Diamond Eggshell  nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
 
Výrobek je vyhovující pro většinu stříkacích zařízení. 
Bezvzduchové st říkání:  typické doporučení pro bezvzduchové stříkání (minimálně): 

� Pracovní tlak na barvu: 143 bar (2000 p.s.i.). 
� Velikost stříkací trysky: 0,33 mm (13thou). 
� Úhel stříkací trysky: 50°. 

Doporučená tloušťka vrstvy: mokrá 65 µm, suchá 25 µm. 
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3. DOBA SCHNUTÍ  
Nelepivý (suchý na dotyk) za 1–4 hodiny, přetíratelný po 8–16 hodinách.  
Doba schnutí bude různá podle teploty a vlhkosti. 

4. BALENÍ  
2,5 l, 5 l 

5. TEORETICKÁ VYDATNOST  
14 – 16 m2/l v jedné vrstvě nátěru na hladkém, rovném a správným způsobem připraveném povrchu. 

6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. 

7. SKLADOVÁNÍ  
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, 
chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. 
Chránit před mrazem a extremními teplotami. 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 

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Bezpečnostní věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Hustota: 1,1 – 1,3 g/cm3.  
Obsah netěkavých látek (sušiny): 38,3 % obj. 
Obsah těkavých organických látek: < 3 %. 
 
EU limitní hodnota VOC kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 20 g/l. 
 
Značení ADR:  Nepodléhá předpisům podle ADR. 
 
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. 

9. 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 
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10. 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. 


