
 

      

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. 

 

Stavebné nátery  

  

SÜDWEST Heizkörper Spray 30935 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie: 
SÜDWEST Heizkörper Spray je biely, saténovo lesklý 

špeciálny nástrek na povrchovú úpravu výhrevných telies a 

teplovodných potrubí. Výrobok je ideálny na renováciu 

starých radiátorov. 

Aplikácia je jednoduchá, pretože sprej môže striekať z 

akejkoľvek pozície. 

 

Podklady: 

Kovy natreté základnou farbou a nosné staré nátery. 

 

Vlastnosti: 
- mierny zápach 

- na báze vody 

- rýchle schnutie 

- dobre krytie hrán  

- veľmi dobrá krycia schopnosť 

- bez zažltnutia až do + 80 °C 

 
Farebný odtieň: biely 

    

Balenie: 400 ml sprejová dóza 

    

Výdatnosť: cca. 1,2 m2 pri 2 - 3 aplikáciách striekania 
 

Lesk:  saténový lesk (cca. 55 - 65 GU pri 60°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 lakovacie 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. 
 

Príprava podkladu: 
Pri starých radiátoroch sa musí skontrolovať nosnosť 
starých náterov. Pri radiátoroch natretých základnou farbou 
skontrolovať priľnavosť základného náteru. Vrstvy náterov, 
ktoré nie sú nosné treba dôkladne odstrániť. Na 
neupravené kovové podklady naniesť vhodnú základnú 
farbu napr. SÜDWEST All-Grund Spray. Nosné staré nátery 
obrúsiť. Podklady (napr. radiátory, alebo potrubia) sa musia 
pred použitím spreju (All-Grund Spray, alebo Heizkörper 
Spray) vychladiť. Susediace plochy sa musia dobre zakryť.    

 

Spracovanie: 
Pred použitím pretriasť sprej cca. 3 minúty od počuteľných 

úderov guličky. Počas spracovania používať ochrannú 

výbavu (respiračné pomôcky, rukavice). Heizkörper Spray 

používať len v dobre vyvetraných priestoroch. Striekacia 

vzdialenosť je cca. 15-20 cm. Nástrek naniesť v dvoch, 

alebo troch vrstvách. Medzi jednotlivými aplikáciami nechať  

nástrek vetrať 5-10 minút. Špeciálna hlavica rozprašovača 
umožňuje pri aplikácii striekanie z akejkoľvek pozície. 

Hlavica rozprašovača je samočistiaca a nedá sa úplne 

vyprázdniť. Hlavicu rozprašovača očistiť po vykonanej práci 

vlhkou utierkou. Aj okolité miesta poprášené farbou 

(Overspray) sa môžu očistiť jednoducho vlhkou utierkou, 

pretože prípravok Heizkörper Spray je riediteľný vodou. 
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SÜDWEST Heizkörper Spray  
 

 

 
Schnutie: 
(pri + 20°C /  60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 40 - 50 μm 

hrubej suchej vrstve).  
 

Povrch nelepí prach: cca 30 minút 

Pripravené na montáž:  cca. 5 hodín 

 

Nová práca so sprejom po cca. 5 - 10 minútach vetrania.  

 

Väčšie hrúbky vrstvy a/alebo nižšie teploty predlžujú čas 

schnutia. 

 
Osobitné upozornenia: 
Pri uvedení do prevádzky dobre vyvetrať. Odporúčame 

pred spracovaním priložiť skúšobnú plochu. 

 
Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Heizkörper Spray“ nepodlieha smernici VOC 
Decopaint. (out of scope). 
 

Bezpečnostné pokyny: 
Nebezpečenstvo 
H222: Mimoriadne horľavý aerosól.  
H229: Nádoba je pod tlakom: Pri zohriatí môže prasknúť. 
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií 
obal, alebo etiketu výrobku.  
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí  
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného 
ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite.  
P211: Nestriekajte na otvorený oheň, ani iný zdroj 
vznietenia. 
P251: Nádoba je pod tlakom: neprepichujte, alebo 
nespaľujte ju a to ani po spotrebovaní obsahu. 
P260: Nevdychujte aerosól.  
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne 
niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní.  
P410 + P412: Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.  
P501: Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na mieste 
zberu nebezpečného odpadu. 

 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Skladovanie: 
Skladovať v suchu a nemrznúcom prostredí. Chrániť pred 

priamym slnečným žiarením. 

 

Zber a likvidácia odpadu: 
Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na mieste zberu 

nebezpečného odpadu. 

 
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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