
 

      

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. 

 

 

Podlahové nátery  

  

SÜDWEST PU-Siegel 30625 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Transparentný saténovo lesklý PU-povrchový náter na 
vodnej báze určený ako uzatvárací náter na plochy stien a 
podláh v interiéri a exteriéri. Produkt je vhodný ako 
uzatvárací náter na plochy posypané malými úlomkami 
(tzv.chipsy), alebo na lakované plochy. 
 

Vlastnosti: 
- nízke emisie – spĺňa požiadavky AgBB  
- protišmyková trieda R10 pri uzatváracom nátere  

s Methacryl-Fußbodenfarbe 

- takmer bez zápachu 

- bez zažltnutia 

- pevné 

- odolné voči poveternostným vplyvom 

- ľahko sa čistí 

- dobrá mechanická a chemická zaťažiteľnosť 

 
Farebný odtieň:         0901 bezfarebný 

             

Objem balenia:         2,5 l, 10 l 

    

Spotreba:         90 - 110 ml/m² na jeden náter 
 

Podľa savosti a drsnosti podkladu môže dôjsť k rozdielnej 

spotrebe. 

 

Stupeň lesku:         saténový lesk 

 
Hustota:         1,1 g/cm³ 

 

 
 
 
 
 

 
Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí 
zodpovedať aktuálnemu 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 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 zapríčiniť tvorbu prachu 
a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. 
V prípade potreby použiť primerané (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 skontrolovať priľnavosť. 

 
Podklad: 
Nosné 1K a 2K nátery na povrchoch stien a podláh, ako aj 
nátery s roztrúsenými chipsami. 

 
Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, nosný, bez oddeľujúcich 

substancií. Staré nátery vybrúsiť a vyčistiť. 

 

Spracovanie: 
Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Prvý náter na 

savé podklady riediť pridaním 30 % čistej vody a následne 

aplikovať 2 nezriedené konečné nátery. 

 

Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote 

vzduchu a teplote objektu pod + 8°C. 

 

Schnutie: 
Pri + 20°C /  60 % relatívnej vlhkosti vzduchu: 

 

Pochôdzne a pripravené 

na nové prepracovanie:  po 8 hodinách 
Mechanicky zaťažiteľné:  po 7 dňoch 

 
Podľa počtu vrstiev náteru a aplikovaného množstva sa 

môže doba schnutia predĺžiť. 
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Čistenie a starostlivosť! 
Čistiť len vodou a malým množstvom zmáčadiel / tenzidov, 

aby sa neskrátila mechanická odolnosť a tvrdosť povrchu 

výrobku.  

Takisto neaplikovať čistiace prostriedky s obsahom 

rozpúšťadiel, alebo čistiace prostriedky určené na leštenie 

(tzv. vosky). 
Nevykonávať pravidelne mokré čistenie strojmi na čistenie 

a čistiacimi roztokmi, aby sa neohrozila dobrá stabilita 

povrchu a zabránilo sa možným nečistotám. 

Častým používaním a/alebo koncentrovaným používaním 

zmáčadiel / tenzidov, leštením, alebo zásadným čistením 

môže povrch stratiť tvrdosť, čím sa značne zredukuje 

pevnosť v tlaku a zvýši sa rýchlosť znečistenia. 

Na povrchy, ktoré sa musia často čistiť strojmi na čistenie a 

chemickými čistiacimi prostriedkami, odporúčame  

aplikovať povrchový náter 2K-Epoxisiegel. 

 
Osobitné upozornenia: 
Nie je vhodný na priemyselné použitie, ak povrch 
vyhotovený produktom môže byť zničený alebo poškodený 

chemikáliami, vŕtacími olejmi, alebo reznými olejmi, 

chladiacou kvapalinou, brzdovými kvapalinami, alebo 

podobnými agresívnymi prípravkami, či súhrnom vyššie 

uvedených látok.  

Nepoužívať pre garáže, parkovné domy, alebo podlahové 

povrchy, ktoré sú vystavené zaťaženiu vysokozdvižného 

vozíka, alebo podobného stroja. 

Nie je odolné voči migrácií zmäkčovadla! 

Pri aplikácií na alkalické podklady môže vzniknúť zápach po 

amoniaku. 

Pred použitím vždy čítajte etiketu a informácie o produkte.  

Voda, ktorá sa použila na čistenie nástrojov sa môže vyliať 
do kanalizácie až po ošetrení vo vhodnej čističke 

odpadových vôd. 

SÜDWEST PU-Siegel nie je vhodný pre plochy so stojatou 

vodou. V exteriéri musia mať vlhkosťou zaťažené plochy 

dostatočný spád pre odtok vody. 

 

Smernica ES 2004/42/ES: 
Produkt „PU-Siegel“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC 
kategórie produktov b (100 g/l), a týmto je VOC-konformný. 
 
VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Polyakryláty, voda, alkoholy, glykóly, polyuretánové 

zahusťovadlo, odpeňovadlo, kyseliny kremičité, aditíva 
hraničných plôch,  konzervačné látky na báze: metyl-

chlórizotiazolinón, metylizotiazolinón a benzizotiazolinón. 

 

GISCODE:  BSW20 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Odolnosť voči chemikáliám: 

 

 

Hodnotenie - Schéma: 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
č. 

 
 Látka 

Doba 
pôsobenia 
1h 24h 

1  Soľný roztok (10 %) 0 0 
2  Kyselina sírová (10 %) 0 0 
3  Kyselina chlorovodíková (7 %) 0 0 
4  Octová esencia (10 %) 0 0 
5  Kyselina citrónová (10 %) 0 0 
6  Etanol 0 1 
7  Akumulátorová kyselina (kyselina  

 sírová) (33%) 
%ig) 

0 0 

8  Sodný lúh (10 %) 0 3 
9  Peroxid vodíka (3 %) 0 0 

10  Motorová nafta 0 1 
11  Motorový olej 0 0 
12  Hydraulický olej 0 0 
13  Olej do prevodovky 0 0 
14  Xylol 1 1 
15  Izopropanol 0 0 
16  Odlakovač na nechty 0 1 
17  Sterillium Virugard dezinfekcia na ruky 0 0 

18  Červené víno 0 0 
19  Káva 0 0 
20  Krém na ruky 0 1 
21  Jedlý olej 0 0 
22  Syntetický pot podľa DIN 53160-2 0 0 

 Žiadne viditeľné zmeny 0 

 Jemne badateľná zmena v lesku a farbe 1 

 Jemná zmena v lesku a farbe, štruktúra povrchu  
 je nezmenená 

2 

 Viditeľné silné označenie, štruktúra povrchu je  
 naďalej nezmenená 

 
3 

 Viditeľné silné označenie, štruktúra povrchu je  
 zmenená 

4 

 Povrch je silne zmenený, resp. zničený 5 

http://www.sudwest.sk/
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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 

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

 

 

Od: Apríl / 2019 / CS 
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