
 

      

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 listy strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

 

Interiérové nátery, stierky a omietky  

  

SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3 30000 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rozsah použitia: 
Veľmi jemná organická interiérová stierka s optimálnymi 

vlastnosťami spracovania na plochách stien a stropov. 

Vhodná na celoplošné, racionálne spracovanie na takmer 

všetkých typoch podkladu. 

 

Mnohostranne spracovateľná pomocou najbežnejšieho 

náradia (striekanie, valcovanie, ručné stierkovanie). 

 

So stierkou FertigSpachtel 1 für 3 je možné vytvárať 

povrchy kvalitatívnej triedy Q3-Q4 podľa smernice DIN 

18180 technický list č.2. Stierka FertigSpachtel 1 für 3 je 

podľa EN 16566 začlenená ako organická stierka. 

 

Farebný odtieň: prírodná biela 

 
Objem balenia:  vedro 25 kg 

 
Spotreba:  cca 1,7 kg / m2 na hrúbku  

   vrstvy 1 mm 

 
Hustota:  1,7 g/cm3 

 
Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí 
zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery 
a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a 
požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať 
pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa 
technických smerníc, 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 brúsením, 
zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný 

prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre 
vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné 
(respiračné) ochranné vybavenie. 
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 
oddeľujúcich 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 skontrolovať priľnavosť. 

 

Podklad:  
Príprava podkladu: 
Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť. 

 
Spracovanie:  
Mnohostranne spracovateľné, napr. striekaním, 

valcovaním alebo ručným stierkovaním. 

 

Všeobecne: 
Aplikovať celoplošne v max. hrúbke vrstvy cca 5 mm. 

Následne treba stierku vyhladiť nerezovým náradím. Na 

obzvlášť hladké povrchy sa odporúča dodatočný 
pracovný krok jemného stierkovania.  

 

Materiál je pripravený na okamžité spracovanie.  

 

Čas otvorenosti je cca 20 minút, v závislosti od teploty 

podkladu a prostredia. 

 

Spracovanie Airless / šneková pumpa: 
Spracovávať aspoň s napr. Graco Mark V, na veľké 

plochy sa odporúča výkonnejšie zariadenie. 

 

 Graco Mark V Graco APX 
Všeobecne 

(Airless) 

Veľkosť dýzy 531 - 535 Rac X 0,035-0,045“ 

Farba dýzy hnedá hnedá  

Pracovný tlak 180 - 200 bar 180 - 200 bar 180 - 200 bar 

Stály tlak 200 – 220 bar 190 – 210 bar  

Uhol nástreku 50°  50° 

Šírka lúča (30 

cm vzdialenosť) 
25 cm  25 – 30 cm 

 

Spracovanie valcovaním: 
Na spracovanie valcovaním treba použiť valček s dlhým 
vlasom. Vzhľadom na nanášanie menšieho množstva 

materiálu valčekom, môže byť potrebné aplikáciu viackrát 

opakovať. 

 

Manuálne spracovanie: 
Natiahnuť nerezovým hladidlom na hrúbku požadovanej 

vrstvy. 
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SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3  
 

Brúsne práce: 

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund, 

rovné vystierkované podklady sa môžu natierať 

interiérovými farbami SÜDWEST. 

Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie. 

 

Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať pri teplote pod +8 °C a nad +35 °C. 

 

GISCODE: BSW 20 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť 
dobré vetranie. 
Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 
zvieratá. 
Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. 
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. 
Pri brúsení nevdychovať prach. 
Uchovávať mimo dosahu detí. 
Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké 
množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov 
alebo kanalizácie. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladovanie: 
Skladovať v suchom, chladnom a 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: Marec / 2018 / PR 

 

http://www.sudwest.sk/
http://www.sudwest.sk/
mailto:info@sudwest.sk

