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NÁZEV VÝROBKU 

DULUX TRADE VINYL MATT LIGHT & SPACE 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Vysoce kvalitní vinylová disperzní malířská barva. Má vynikající krycí schopnost, aplikační vlastnosti a krátkou 
dobu schnutí. Je vhodná pro většinu stěn a stropů v interiéru. Vhodná pro prostory s nízkou intenzitou světla. 
Dulux Vinyl Matt Light & Space  využívá revoluční Lumitec technologii, která pomáhá odrážet až dvakrát* větší 
světlo v místnosti, opticky zvětšuje malé prostory a dává pocit většího prostoru ve srovnání s našimi tradičními 
emulzními barvami s podobným barevným odstínem a intenzitou barvy. 
 
*Hodnota odrazu světla je vždy větší než v případě tradičních emulzních barev, ale nemusí odrážet dvojnásobné množství 
světla v každém případě, závisí to na vybrané barvě. 
 
Barevné odstíny - podle vzorníku Dulux , stupeň lesku – matný. 
Vlastnosti: 

� odolnost proti teplu – není vhodný k nátěrům ohřívaných povrchů, např.: nátěry radiátorů. 
� odolnost proti vodě – je odolný proti atmosférické vlhkosti přítomné v normálním vnitřním prostředí 

a odolá střední zátěži během omývání. 
� jiné – dobrá paropropustnost, která zaručuje dýchání stěn 

2. NÁVOD NA POUŽITÍ  
Příprava povrchu: 
Povrchy musí být čisté a suché. Odstranit všechny uvolněné a porušené nátěry. V případě potřeby umýt povrch a 
odstranit nečistoty, mastnotu a zbytky prášku nebo prachu. Opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. Utěsnit 
povrchy, které zůstaly prachové po důkladné přípravě, vhodným tmelem.  
Postup: 
Před použitím barvu důkladně promíchat. 
Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním.  
Barvu Dulux Vinyl Matt Light & Space  se standardně nanáší ve 2 vrstvách, ale pro dříve natřené povrchy 
v dobrém stavu, kde bylo použito podobné barvy, může být 1 nátěr dostačující. 
Ředění: 

� Utěsnění nových nebo holých povrchů: přidat až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy. 
� Běžné použití (nesmí být překročeno): přidat až 1 díl čisté vody na 10 dílů barvy. 
� Tradiční stříkací aplikace: přidat až 1 díl čisté vody na 2,5 dílů barvy. 
� Airless aplikace: přidat až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy. 

3. DOBA SCHNUTÍ  
� nelepivý (suchý na dotyk): závisí na teplotě a vlhkosti okolí. 
� přetíratelný: po 2–4 hodinách. 

Snížení teploty a/nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí. 

4. BALENÍ  
5 l 

5. TEORETICKÁ VYDATNOST  
až 17 m2/l 

6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. 
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7. SKLADOVÁNÍ  
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data uvedeného 
na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chra ňte 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 

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Bezpečnostní věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
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. 
 
EU limitní hodnota VOC kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 3 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 
 

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. 


