
 

      

Technický list 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listov strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

Špeciálne produkty  

 

SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend  
 

SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt 30220 

  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Použitie: 
Obzvlášť rýchloschnúci akrylový lak, bezfarebný a odolný 

voči poveternostným vplyvom pre interiér a exteriér.  

Bez žltnutia a vyblednutia. Ideálny na ochranu neželezných 

(farebných) kovov (meď, mosadz, zinok a pod.) pred 

typickým „zakalením“. Použiteľný aj na modelovacie 

materiály z papiera, dreva a iné. 

 

Upozornenie: 
Lak SÜDWEST Metall-Klarlack nie je ochranou proti korózii 

pre železo a oceľ. Nevhodný ako ochranný náter na 

podklady citlivé na rozpúšťadlo. Pri neurčitých podkladoch 

vykonať skúšobný nástrek vrstvy laku. 

 
Vlastnosti: 
– zabraňujúce typickému zašpineniu, oxidácii 

– bez žltnutia 
– odolnosť voči vode 

– odolnosť voči poveternostným vplyvom 

– veľmi dobá priľnavosť 

– odolnosť voči teplotám do cca. 80 °C 

– ochrana pred agresívnymi vplyvmi životného prostredia 

– zabraňujúce tvorbe medenej patiny 

– odolnosť voči domácim čistiacim prostriedkom, slabým 

kyselinám, slabým zásadám, potu na rukách atď. 

– zabraňujúce stekaniu a kvapkaniu 

– zabraňujúce stopám oxidácie medi na fasádach 

a povrchoch stien 

 
Farebný odtieň: bezfarebný 

   

Balenie:   400 ml sprejová dóza 

    

Spotreba:   cca. 200 - 400 ml/m² na jeden nástrek 
 

Lesk:    lesklý / saténový matný 

Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí 
zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery 
a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, 
ktorým bude objekt vystavený.  
 
Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané 
podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom 
pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 
18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce. 
 
Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je 
brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu 
prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre 
vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné 
(respiračné) ochranné vybavenie. 
 
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 
deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať 
na ich nosnosť a vhodnosť pre nanesenie ďalších vrstiev 
náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy 
a priľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu 
a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách 
nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými 
vrstvami urobiť medzibrús. 

 
Príprava podkladu: 
Hliník, meď, bronz, mosadz: 
Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und 
Alu-Reiniger a jemným brúsnym rúnom. 

 
Chróm, zinok a striebro: 
Upraviť bežne dostupným špeciálnym čistiacim 
prostriedkom. 

 
Nerezová oceľ: 
Zbaviť mastnoty použitím riedidla. 

 
Zinok: 
Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Zink- und 
Kunststoff-Reiniger a jemným brúsnym rúnom (treba 
dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste). Vykonať po 
čistení kontrolu namočením vodou. Ak voda nepriľne a 
steká z povrchu v kvapkách, opakovane intenzívne vyčistiť. 

 
Spracovanie: 
Pred použitím pretrepať sprej cca. 3 minúty. Stanoviť 

ideálnu vzdialenosť striekania skúšobným odstrekom.  
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SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend   

          SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt  
 

Nastaviť rozprašovač na striekacej hlavici jej otáčaním 

podľa potreby. Nanášať na plochy postupne do kríža 

(otočením rozprašovača) 2-3 tenké vrstvy. Po každom 

strieknutí do kríža nechať vyvetrať cca. 2 minúty. 
 
Schnutie: 
(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu) 

 

Prach sa neusadí: po cca. 10 minútach 

Vyschnuté:  po cca. 24 hodinách 
 
Osobitné upozornenia: 
Pôsobenie vlhkosti z dažďa, alebo rosy pred vyschnutím 

môže viesť k bielym pásom. Vodorovné plochy musia mať 

dostatočný sklon na odtok vody a na jednu vrstvu je 

potrebné opakovať postup nástreku do kríža štyrikrát.  

Na modelovacích materiáloch na vlastnú zodpovednosť 

vykonať skúšobný nástrek na stanovenie znášanlivosti 

podkladu. 

 
Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt Metall-Klarlack nepodlieha smernici VOC. 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov 
zabezpečte dobré vetranie. 
Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo 
dosahu. 
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. 
Používajte len v dobre vetraných priestoroch. 
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. 
Pri brúsení nevdychujte prach. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. 
Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte 
podľa miestnych zákonov príslušne orgány. 
 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Skladovanie: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 

v chladnom, ale nemrznúcom prostredí. 

 

Zber a likvidácia odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri 

likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy. 

 
Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 
technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 
personál: info@sudwest.sk 
 

 

Od: November / 2018 / KM 
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