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Dune 
Dekorativní stěrka pro interiéry s ohromujícím metalickým efektem 
 
POPIS 
Dune je dekorativní stěrka pro interiéry s měkkým kovovým 

leskem, která vytváří ohromující vizuální efekty - hru světla a 
stínu. 

 
OBLAST POUŽITÍ  
Dune vytváří sametové chromatické efekty, které dokonale 

odpovídají moderní výzdobě interiéru. 

 
VLASTNOSTI 
Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi 
Hustota: 
Dune báze Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml 
Dune báze Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml 

 

ŘEDĚNÍ 
V případě aplikace nerezovým hladítkem je Dune připravena 

ihned k použití. 
V případě nanášení válečkem ředí se s maximálně 20% 
vody. 

 
UPOZORNĚNÍ  
Před použitím je nutné přípravek důkladně promíchat. 
Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než 
po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu. 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE 
(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%) 
Povrch stěny pro použití Dune by měl být hladký, pečlivě 

zatmelený sádrovou omítkou a ošetřen základním nátěrem, 
dále musí být povrch suchý, bez prachu, bez vlhkosti a bez 
skvrn (od soli, tuku). 
Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších 
produktů pokud je to nutné. 
V případě tvarování povrchu je potřeba ho ošetřit vhodnými 
produkty. 
Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry. 
Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy 
musí být odstraněny. 
Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo 
jiné usazeniny. 
V případě nestejnorodých nebo vápencových povrchů 
naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu Decofixu (ochranný 

materiál na bázi mikroemulze). 
 
Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem 
jednu vrstvu zředěného Novaprimeru (akrylový 

pigmentovaný nátěr na vodní bázi). 
 
Dále na suchý povrch naneste rovnoměrně jednu vrstvu 
barvy Dune nerezovým hladítkem, nanášejte barvu 

rovnoměrně. 
 
Odstraňujte jakékoliv nadměrné množství produktu, dokud je 
povrch ještě vlhký. Jakmile je povrch zcela suchý, naneste 
druhou neředěnou vrstvu Dune nerezovým hladítkem nebo 

válečkem s krátkým vlasem, pokud budete pracovat 
s válečkem, musíte použit více materiálu. 

Zapracovávejte do ještě mokrého produktu nerezovým 
hladítkem a vytvářejte kruhové pohyby, než docílíte 
požadovaného výsledku. 
Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, 
jeho míry absorpce a okolních podmínkách. 
 
V případě nanášení na vysoce namáhané povrchy, je 
vhodné použít jednu nebo více vrstev Clear Coat (průhledný 
ochranný nátěr pro interiéry). Naneste Clear Coat na suchý 

povrch, naředěním první vrstvy s 20%, a druhé s 5% vody. 
Nejlepšího estetického efektu je dosaženo aplikací Clear 
Coat tenkým válcem, postupně odshora dolů Povrchy 
ošetřené s Clear Coat mohou vykazovat mírnou změnu 

barvy, v závislosti na množství použitého produktu. 
 
Efekt látky 
Po první vrstvě Duny pracujte na vlhkém povrchu, za použití 

nerezového hladítka, s použitím horizontálních nebo 
vertikálních pohybů podél celého povrchu. Počkejte několik 
minut a pak opakujte tento postup a zahlaďte povrch. 

 
DOPORUČENÍ  
Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami 
a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu 
nanesení. 
Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší 
než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním 
světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost 
okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být 
menší než 10%. 
Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné 
výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se 
promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům 
v tonalitě. 
Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde 
uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy. 
Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se 
správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných 
zařízení.  

 
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ  
S vodou, ihned po použití.  
 
SPOTŘEBA 
Dune: 8-10 m2/l ve dvou vrstvách, v závislosti na druhu 

povrchu a rychlosti absorpce materiálu. Je žádoucí předem 
otestovat specifičnost materiálu na daném povrchu. 

 
BARVY 
Báze stříbrná, zlatá 8600 a odstíny dle barevného katalogu 
Dune. 

 

BALENÍ 
Balení po 1l a 5l.  

 
DATUM SPOTŘEBY 
Zabalený materiál - 24 měsíců při skladování v původním 
uzavřeném obalu a správných teplotních podmínkách. 
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BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 
Směrnice EU 2004/42/CE 
 
Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních 
předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a 
hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, 
vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte 
zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se 
zvláštním odpadem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V 
případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.  
Další informace naleznete v bezpečnostním listu. 
 
N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto 
technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a 
vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou 
odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, 
protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. 
Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený 
konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy. 
 


