
 

      

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. 
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Použitie: 
Špeciálny náter pre utesnenie a povrchovú úpravu 

zberných vaní na minerálne vykurovacie oleje a naftu 

(dostupné skúšobné osvedčenie). Vhodný ako odolný 

podlahový náter na minerálne podklady v interiéri a náter 

na steny v miestnostiach určených na inšpekciu 

motorových vozidiel, údržbu a iné. 

 

Podklady: 
Betón - poter - cementová omietka - staré nátery 

 

Vlastnosti: 
- monitorovaná kvalita, dostupné skúšobné osvedčenie 

- elastické 

- prekrytie trhlín 

- odolné voči vykurovaciemu oleju, aj pri vlhkom teple  

- enormná priľnavosť 

- priepustné pre vodné pary 
- odolné voči oderu 

- ľahko sa čistí  

- jednoduchá spracovateľnosť 

 

Farebné odtiene:       7130 šedý 

    8300 červeno hnedý 

 

Objem:   2,5 l, 5 l, 10l  

  

Spotreba:  200 - 550 ml/m² na jeden náter 

   pri nátere, ktorý má zabrániť 

   preniknutiu oleja 

 

Stupeň lesku:  saténový matný 

 

 
 
 

Aplikácia: 
Stavebné predpoklady: 
Konštrukčnými opatreniami sa zabráni trhlinám vytvorených 
sadaním a zmrštením na obvodových stenách a dne 
zberných vaní a zberných priestorov (napr. ozubenie, 
armovanie, kotvenie a iné). Je potrebné zohľadniť „tlak 
tekutiny“. Dilatačné škáry v oblasti zberných vaní a 
priestorov sú neprípustné. Betónové, omietkové a poterové 
plochy musia byť nosné a stabilné, ako aj bez uvoľnených 
miest. Hrany, ktoré sa nachádzajú vo vnútri sa musia 
zaobliť. Omietky a potery musia pevne priľnúť na nosné 
stavebné časti, resp. obvodové steny a dno. Ich povrchy sa 
nesmú hladiť oceľovou murárskou lyžicou, ale rozotierať 
drevenou doskou. Dodatočné „pudrovanie“ cementom nie 
je prípustné. Nie sú prípustné trubkové priechodky v oblasti 
pod maximálnou možnou hladinou kvapaliny v zberných 
priestoroch. Na murivo ako aj betónové plochy, ktoré 
nezodpovedajú vyššie uvedeným podmienkam treba 
naniesť priľnavú cementovú omietku. Betónové, omietkové 
a poterové plochy musia mať aspoň 28 dní a musia byť pred 
náterom suché. 
 
Na kvalitu podkladov platia nasledujúce normy a smernice: 
Betón: DIN 1045 (vydanie: júl 1988) 
Omietka: DIN 18550 časť 1 tabuľka 1 – 
Omietky maltovej skupiny P III (vydanie: január 1985) 
Poter: DIN 18560 časť 3, ods. 5.3 tabuľka 1 
Trieda pevnosti  ZE 20 – v spojení s ods. 7.4 (vydanie: 
január 1985). 
Treba zabrániť tomu, aby sa na opačnú stranu náteru 
dostala voda. Ak prenikne do stavby zo zadnej strany 
podzemná, presakujúca, alebo iná voda je potrebné toto 
miesto vhodne utesniť.  V takomto prípade je platné: DIN 
18195 časť 4 – Utesnenie stavby. 
Utesnenie proti podlahovej vlhkosti: 
Meranie a realizácia (vydanie: august 1983) 
Až keď sú vyššie uvedené stavebné predpoklady známe, 
môže sa náter vykonať, pretože len vtedy sa splní účel. 
 
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. 
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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. 

 
Príprava podkladu: 
Minerálne podklady: 
Lesklé, slabo savé podklady, pokryté spekanými vrstvami, 
alebo usadeninami cementovej zmesi ošetriť vopred 

pieskovaním, brúsením, alebo chemicky 10 - 15%-nou 

kyselinou chlorovodíkovou a dôkladne premyť vodou. 

 

Silne znečistené podklady: 
Vyčistiť parným čističom. 

 

Bežne znečistené podklady: 
Omiesť oceľovou metlou, resp. vykefovať oceľovým 

kartáčom a povysávať. V prípade potreby vyčistiť na mokro 

bežným čistiacim prostriedkom a zotrieť dostatočným 

množstvom čistej vody (žiadne čistiace prostriedky s 

látkami na dodatočné ošetrenie, ako napr. vosk, silikón a 
iné). Pokiaľ je potrebné opraviť uvoľnené miesta výplňou, 

aplikujte omietkovú maltu (najmenej 30 % cementu). 

 

Spracovanie: 
Nanášať štetcom alebo valčekom. 

 

Náterový systém: 
Na dostačujúci náter sú potrebné aspoň 3 vrstvy. Nátery 

nanesené za sebou je potrebné vykonať z dôvodu 

zabránenia vynechaných miest striedavo do iného 

farebného odtieňa. Na zreteľné zviditeľnenie počtu 

nanesených vrstiev je potrebné nanášať druhý a ďalšie 

vrstvy náteru až k bočným stenám len tak vysoko, že na 

okraji ostane od predošlého náteru viditeľný pásik šírky asi 

1 cm. Toto je dôležité pre dodatočné stavebno-úradné 

kontroly a schválenia a pre natierača v prípade renovácie.  

Základný náter: zriedený pridaním vody v pomere 2:1 

1. Krycí náter: nezriedený 

2. Krycí náter: nezriedený 
 
Teplota pri spracovaní: 
Teplota pri spracovaní, okolitého vzduchu a podkladu musí 

dosahovať aspoň + 5°C. 

 
Riedenie / čistenie nástrojov:  
Riediť čistou vodou (kvalita pitnej vody). 

Pracovné nástroje po ukončení prác opláchnuť vo vode, 

umyť v mydlovom lúhu a opláchnuť. 

 

 

 
 

 

Schnutie: 
Pri + 20°C /  70 % relatívnej vlhkosti vzduchu: 
 

Pretierateľné:  po cca. 12 hodinách 

Celkovo pochôdzne: po cca. 24 hodinách 

Plne zaťažiteľné pre 

montážne práce:  po 7 dňoch 
 

Osobitné upozornenia: 
Pred nanášaním náteru musí povrch posúdiť natierač. 

Pri troch náteroch je potrebné celkové množstvo náteru 
najmenej v objeme 1.300 ml/m². Požadovaná celková 

hrúbka vrstiev je 480 µm. 

Dodaný certifikát povrchovej úpravy o vykonaní náterov sa 

musí vyplniť a umiestniť pevne na dobre viditeľnom mieste 

nad hotovým náterom. Pri montážnych prácach sa musia 

porušené náterové plochy opraviť rovnakým spôsobom ako 

nenanesené podklady (systém náterov). 
 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Heizölstopp“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC 
kategórie produktov i (140 g/l), a týmto je VOC-konformný. 
 

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Disperzný náter; akrylátová disperzia, oxid titančitý, 

anorganické pestré pigmenty, kalcit, talkum. 
 

GISCODE:  M-DF01 

 

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. 
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: 
Skladovať v suchu, chlade a nemrznúcom prostredí.  

Pri správnych skladovacích podmienkach použiteľné v 

uzatvorenom balení 24 mesiacov. 
 

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: Jún / 2017 / CS 
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