
 

      

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 Schnellhärter 30410 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Použitie:  
Reaktívna prísada na urýchlenie schnutia a povrchovú 

úpravu farieb na báze syntetických živín. Môže sa pridať v 

množstve až 10% namiesto syntetického riedidla. 

 

Vlastnosti: 
- zlepšenie celkového preschnutia a montážnej pevnosti 

- dosiahnutie obzvlášť tvrdého a odolného povrchu 

- skrátenie času schnutia 

 
Farebný odtieň: bezfarebný 

   

Balenie:  250 ml, 1 l, 6 l 

    

Spotreba:  podľa aplikácie 

 

Spracovanie: 
Prísadu Schnellhärter v množstve 5 - 10 % pridať do farby 
na báze syntetických živíc. Materiál dobre zamiešať 
a spracovať nasledujúcich 8 hodín. 
 

Schnutie: 
(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, 100 µm hrubá 

mokrá vrstva) 

 

Vplyv na dobu schnutia sa ukazuje na príklade farby 

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin nasledovne: 

 

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin nezriedená: 

Nelepí sa: po cca. 4 hodinách 

 

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5 % tvrdidlo 

na farby Schnellhärter: 
Nelepí sa: po cca. 3,5 hodinách 

 

 

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10 % tvrdidlo 

na farby Schnellhärter:  

Nelepí sa: po cca. 3 hodinách 

 

Vyššie pridané množstvo ako 10 % nemá žiadny dodatočný 

vplyv na rýchlosť schnutia. 

 

Osobitné upozornenia: 
Z dôvodu reaktivity tvrdidla sa spracovateľnosť zmiešaného 

materiálu zníži na maximálne 8 hodín. Prídavkom 

bezfarebného tvrdidla Schnellhärter sa zníži krycia 

schopnosť a mierne zvýši lesk. 

 

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Acetáty, p-Toluolsulfonylisocyanate, Isocyanate 

 

GISCODE:  PU50 

 
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 suchom, 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 
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