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1. POPIS VÝROBKU 
Barva Dulux Colours of the World je disperzní akrylátová barva s matným povrchem ur ená pro 
interiérové dekora ní a ochranné nát ry st n a strop . Je možné ji použít na cementové nebo 
vápenocementové omítky, sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze 
skelného vlákna. Barva má tixotropní konzistenci a p i natírání neodkapává, což je velmi praktické 
nap . když není možné p emístit anebo dostate  zajistit nábytek. Nát r je paropropustný a 
umož uje st nám dýchat. Nát r je vysoce odolný proti ot ru, v etn  opakovaného mokrého mytí 
saponátem.  Nat ený  povrch  nesmí  být  ve  stálém  kontaktu  s  vodou  a  nesmí  být  vystaven  
kondenzované vlhkosti. 
 
Upozorn ní: 
Plná omyvatelnost barvy je dosažena až po vyzrání nového nát ru po dobu 28 dní (dle normy SN EN 
13300). 

2. DOPORU ENÍ PRO BEZPE NOU P ÍPRAVU POVRCHU 
i broušení suché vrstvy barvy m že vznikat prach. Pokud nelze zabránit vystavení ú ink m pomocí 

lokálního odsávání, musí být použity vhodné respira ní ochranné prost edky. 

3. NÁVOD NA POUŽITÍ 
íprava povrchu: 

1. Povrch musí být istý, suchý a dob e vytvrzený (omítky je nutno nechat vyzrát b hem 3–4 
týdn , nebo podle specifikace výrobce dané omítky, sádry, st rky, atp.). 

2. Nát ry barev vápenných, hlinkových a slab  soudržných je t eba úpln  odstranit z podkladu a 
povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. 

3. Z povrchu je t eba odstranit zne išt ní (nap . mastnotu) snižující p ilnavost barvy. Zne išt ní 
smyjte vodou se saponátem. 

4. Povrch napadený plísn mi o ist te pomocí špachtle a pokud nelze odstranit p inu 
plesniv ní, použijte odpovídající fungicidní prost edek. 

5. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou st rkou, vyhla te a nechte vytvrdit. 
6. Prove te penetraci malovaného povrchu: 

i) Podklady siln  nasákavé, nestabilní, prašné nebo pórovité napenetrujte p ípravkem 
Dulux Grunt (p edevším st rkované ásti, spoje sádrokartonových desek, místa po 
odstran ní olejových nebo k ídových barev). 

ii) Na povrchy d íve nemalované nebo barevn  nejednolité použijte navíc emulzi Dulux 
Colours of the World na ed nou p ídavkem 20–25 % isté vody. 

iii) Podklady d íve nat ené disperzní barvou, jejichž povrch je jednotný, dob e p ilnavý, není 
prašný ani poškozený, je možné malovat bez penetrace. 

Nanášení: 
Barvu p ed nát rem nemíchejte, ne te ani nep idávejte cizí složky. Barvu nanášejte št tcem nebo 
vále kem v 1–2 vrstvách v intervalu 2–4 hodin.  
Okolní teplota a teplota povrchu by m ly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by m la být 
nižší než 80 %. 
Upozorn ní: 
Typ, povrch a p edchozí nát r d eva ovliv ují výsledný odstín nát ru, proto doporu ujeme provést 
zkušební nát r p ed finální aplikací. 

i renova ních nát rech povrch , které jsou v dobrém stavu a mají podobnou barvu, m že být jedna 
vrstva barvy dosta ující. 
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4. DOBA SCHNUTÍ 
Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 2–4 hodiny. Nát r je suchý na dotyk po 2 hodinách. Platí 
pro jednu vrstvu o standardní tlouš ce p i teplot  +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, p i 
dobrém v trání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti m že prodloužit dobu schnutí. 

5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY 
Barva je dostupná v 2,5 a 5 l balení ve 40 odstínech dle vzorníku Dulux Colours of the World. 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST 
 Až 14 m2/litr v jedné vrstv  na hladkém a správn  p ipraveném podkladu. 

7. IŠT NÍ NÁ ADÍ 
Ihned po aplikaci o ist te vodou. P ed išt ním odstra te ze št tce co nejvíce barvy. 

8. SKLADOVÁNÍ 
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v p vodním neotev eném obalu minimáln  do 24 m síc  od 
data uvedeného na ví ku. P i doprav  a skladování chra te p ed mrazem. Skladujte v suchém skladu 

i teplotách 5–30 °C. 

9. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ A PRVNÍ POMOC 
Osoby a zví ata by se nem ly zdržovat v ošet eném prostoru, dokud nát r nezaschne. Produktem 
neošet ujte d evo v p ímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke 
skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky 
výrobku odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu nebo p edejte osob  oprávn né k nakládání s 
nebezpe nými odpady. 
 
Pokyny pro první pomoc: 

i nadýchání vyjd te na erstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytn te um lé dýchání a 
zavolejte léka e. P i zasažení pokožky d kladn  omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným isticím 
prost edkem pro pokožku. P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka e. 

i požití vypláchn te ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte léka e. 
 
Bezpe nostní v ty:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí. 
S 24/25 Zamezte styku s k ží a o ima. 
S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
S 46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení 
S 51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách. 
 
Hustota: 1,23–1,47 g/cm3 

VOC: 0,016 kg/kg. 
TOC: 0,011 kg/kg. 
Obsah neprchavých látek (sušiny): 50,9 % obj. 
Limitní hodnota VOC kat.A (a) V NH: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku p ipraveného k použití: 29 g/l. 
 

10. DISTRIBUTOR V R A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
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BB centrum – budova BETA, Vysko ilova 1481/4 
140 00 Praha 4,  
Infolinka: 800 100 701 
www.dulux.cz 

11. DATUM VYDÁNÍ 
Duben 2013 
 
Údaje odpovídají našim sou asným v domostem a znalostem. Je nutné dodržovat p íslušné 
sm rnice, normy a emeslné pravidla. V p ípad  pochybností nebo nejasností se obra te na naše 
technické poradce. 
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