
 

      

Technický list 

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto technickom liste sú popisy 

produktu. Na základe našich testov a skúseností predstavujú všeobecné 

informácie a nepredstavujú konkrétnu aplikáciu. Nie je z nich možné 

vyvodiť nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické 

poradenstvo. S novým vydaním strácajú staré vydania ich platnosť. 

 

Prípravné materiály  

  
 

SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger 30605 

  

  

 
Rozsah použitia: 
Na čistenie zinku a pozinkovania, na nový alebo starý zinok 

(podľa BFS-technický list č. 5). 

Na čistenie umelej hmoty novej alebo starej (podľa BFS-

technický list č. 22). 

 

Podklady: 

Zinok a tvrdé plasty 

 

Vlastnosti:  
- Odstraňuje nečistotu, mastnotu, deliace prostriedky  

a zvyšky korózie 
- Pasivuje zinkové povrchy 
- V spojení s vlhkým brúsením brusným rúnom 

zabezpečuje dobrú priľnavosť ďalších náterov 

 

Farebný odtieň: bezfarebný 

 
Balenie:  500 ml, 1 l, 5 l 

 

Spotreba:                   cca. 100 ml / m2 

 
Použitie: 

Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia 

zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery          

a prípravné práce sa musia vždy riadiť podľa objektu              

a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, 

dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, 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 brúsenie, 

zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť tvorbu prachu         

a pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade 

potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.  

 
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 

deliacich substancií. Neznáme povrchy sa musia otestovať 

na nosnosť a vhodnosť nanesenia následných vrstiev 

náteru. Prípadne vyskúšať na vzorke z plochy a priľnavosť 

vyskúšať pomocou mriežky a/alebo útržku pásky. Pri 

viacerých vrstvách náteru sa musí medzi jednotlivými 

vrstvami urobiť medzibrús. 

 
Spracovanie: 

Zinok: 
Leštené plochy treba dôkladne utrieť mäkkou handrou, 

namočenou do čističa Zink- und Kunststoff-Reiniger, hneď 

umyť vodou a potom utrieť dosucha. 

Pri hrubo zašpinených podkladoch treba špinu mechanicky 

odstrániť. Prípadne jemne obrúsiť. Čistič “Zink- und 

Kunststoff-Reiniger” treba naliať do otvorenej nádoby. 

Umelohmotné brúsne rúno (nie oceľová vlna) s jemným 

zrnom treba ponoriť do čističa, navlhčiť podklad a dôkladne 

prebrúsiť. Po obrúsení ihneď umyť čistou vodou a nechať 

uschnúť. 

Pena, ktorá pritom vznikne, musí najmenej 10 minút pôsobiť 

namokro do zinkového podkladu.  

Zinkové povrchy sa ešte raz obrúsia namokro s čističom 
Zink- und Kunststoff-Reiniger a ihneď sa umyjú čistou 

vodou. Nechajú sa dobre vyschnúť a najneskôr na druhý 

deň sa natrú. 

Pri použití na veľké plochy treba čistič Zink- und Kunststoff-

Reiniger naniesť striekaním alebo štetcom a nechať pôsobiť 

cca 20-30 minút. Počas pôsobenia prípravku nesmú takto 

nanesené plochy zaschnúť. Následne sa plochy dôkladne 

umyjú parným strojom (pri teplote 80°C a tlaku najmenej 

100 bar) a nechajú sa schnúť 2-3 hodiny (podľa počasia). 

 
Tvrdé umelé hmoty: 
Očistiť ako je opísané vyššie (Zinok), avšak bez doby 

pôsobenia. Bezprostredne po obrúsení znova umyť. 

 

Osobitné pokyny: 
Po vyčistení treba vykonať skúšku namáčaním vodou. Ak 

sa dostaví “perleťový efekt”, je nutné čistenie zopakovať. 

Používajte rukavice a ochranné okuliare. 
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SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger 

 

 

 

 

 
 
EG-smernica 2004/42/EG: 
Produkt „Zink- und Kunststoff-Reiniger“ nepodlieha 
smernici VOC (out of scope). 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré 

vetranie.  

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať 

mimo dosahu.  
Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.  

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.  

Uchovávať mimo dosahu detí.  

Nezriedený, resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať 

do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie. 

 
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 
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