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NÁZEV VÝROBKU 

DULUX UNIVERSAL ZÁKLAD 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Antikorozní universální základní barva na ocelové díly, konstrukce, strojní součásti, střechy, ploty, vrata.  
Základ na porézní materiály, např. dřevo, opatřené vhodnou penetrací.  
Použití v interiéru a exteriéru. 

PŘEDNOSTI 
� zvýšená antikorozní ochrana;  
� rychlé schnutí; 
� jemně mleté pigmenty zvyšují bariérový ochranný účinek a snižují opotřebení stříkacích zařízení;  
� možnost přisoušení do 80 °C;  
� neobsahuje chrom a olovo. 

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  
Dulux Universal základ  se nanáší na suchý, odmaštěný, očištěný ocelový podklad, zbavený rzi, případných 
nepřilnavých zbytků starých nátěrů a prachu. Před použitím barvu důkladně promíchejte. Při renovačních 
nátěrech ověřte pevnost původního podkladu. Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Vnit řní nátěr oceli  – Na připravený podklad naneste 1–2 vrstvy barvy Dulux Universal základ . První nátěr 
proveďte štětcem. Následný nátěr aplikujte nejdříve 8 hodin po nátěru předcházejícím. Vrchní nátěr aplikujte  
v 1–3 vrstvách podle barevného odstínu, např. Dulux Universal lesk / mat . 
Nátěr savých, porézních podklad ů – Na připravený podklad aplikujte napouštědlo Luxol Impregnant , 
po zaschnutí (tj. 24 hodinách) lehce přebruste. Následně povrch natřete 1–2 x barvou Dulux Universal základ , 
zasychání jednotlivých vrstev 8 hodin. Po zaschnutí aplikujte vrchní nátěr, např. Dulux Universal lesk/mat   
v 1–3 vrstvách. 
Venkovní nát ěr oceli  – Na připravený podklad naneste 2 vrstvy barvy Dulux Universal základ . První nátěr 
proveďte vždy štětcem. Následný nátěr aplikujte nejdříve 8 hodin po nátěru předcházejícím. Vrchní nátěr aplikujte 
ve 2–3 vrstvách podle barevného odstínu, např. Dulux Universal lesk/mat . 
 
Upozorn ění: Při nižších teplotách a vysoké vlhkosti se intervaly mezi nátěry prodlužují. 

4. DOBA SCHNUTÍ  
Suchý na dotek po cca 3 hodinách. 
Přetíratelný cca po 8 hodinách. 

5. BALENÍ  
0,375 l, 0,75 l, 4 l, 10 l 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST  
14–16 m2/l 

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Ředidlo S 6006 nebo jiné běžné ředidlo. Před čištěním odstraňte se štětce a válečku co nejvíce barvy.  
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8. SKLADOVÁNÍ  
Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data výroby. 
Skladujte na suchém a čistém místě při teplotách + 5 až + 30 °C. Chra ňte před mrazem. Při teplotách pod bodem 
mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Nebezpečné látky:  
Obsahuje butanonoxim, kobaltnatou sůl. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Rizikové věty: 
R10 Hořlavý. 
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
R 67 Vdechování pár může způsobit ospalost a závratě. 
 
Bezpečnostní věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 23 Nevdechujte páry. 
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: 1,15–1,35 g/cm3. 
Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,33 kg/kg. 
Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,29 kg/kg produktu. 
Obsah netěkavých látek (sušiny): 63 % obj.  
 
EU limitní hodnota VOC kategorie A (i) RNH: 500 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 499 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 
 

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. 


