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LATEX   UNIVERZÁLNÍ - DISPEX  U                      
 

  VLASTNOSTI 

Latex univerzální je jasně bílá, matná, rychleschnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, 

perfektně roztíratelná a s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je omyvatelný podle aplikované normy DIN 

53778 SM. 

  POUŽITÍ 

Používá se k nátěrům omítek, zdiva, sádrokartonových desek, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a 

cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, papíru, zdrsněných tapet a jiných tapet se 

strukturami a tapet ze skleněných vláken v interiérech i exteriérech. 

Barva není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských 

hraček. 

  SLOŽENÍ 

Směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a 

mikrobiocidních prostředků. 

  BAREVNÉ ODSTÍNY 
Nenormalizovaný bílý. 

Pro barvení na požadovaný odstín se používají tónovací pasty nebo barvy určené pro tónování latexových nebo 

disperzních barev, podle návodu výrobce. Pro použití v exteriérech je nutné použít výrobky s pigmenty, u kterých 

výrobce garantuje vysokou světlostálost a použití v exteriérech. 

  PODKLAD 

Podklady musí být pevné, čisté, suché, zbavené prachu a  všech ulpěných nečistot,  mastných skvrn a nesoudržných 

vrstev. 

  PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU   

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.  

2. Tmelení sádrou nebo disperzním tmelem.  

3. Penetrace - napouštění podkladu latexovou barvou zředěnou čistou vodou v poměru 1 hmotnostní    

    díl barvy a 3 - 4 díly vody. 

4. Dva nátěry latexem univerzálním DISPEX U. 

  NANÁŠENÍ 

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním. Latex univerzální se ředí čistou vodou. 

  VYDATNOST 

6 až 10 m 2  z 1 kg  latexu  univerzálního DISPEXU  U pro jeden nátěr. 

  SKLADOVATELNOST    

PN-H-005-92 záruční doba 12 měsíců od data výroby. 

Během přepravy a skladování nesmí zmrznout!  

Barva je v tekutém stavu nehořlavá. 

  BALENÍ 

1,5 kg, 6 kg,  12 kg, 25 kg v kbelíku z plastu. 

  HYGIENICKÝ POSUDEK 

Vydaný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.-95. 

  EKOLOGICKY PŘIJATELNÝ VÝROBEK 

Latex univerzální DISPEX U: 

- je bezrozpouštědlový 

- neobsahuje sloučeniny chrómu a olova a volný formaldehyd 
- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem 

Na  latexové barvy DISPEX byl vydán certifikát č. STO 060-047110 
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