
 

      

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 Additiv R 30650 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Použitie: 
Doplnkový prípravok ku epoxidovému náteru SÜDWEST 

2K-EpoxiSiegel na dosiahnutie protišmykovej odolnosti R10 

podľa DIN 51130. 

 

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. 

 
Spracovanie: 
Prosíme dbajte na pokyny v technickom liste produktu 
SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel. 

 
 
 
 
 
 

Príprava materiálu: 
Pridať do 10 kg nádoby 2K-EpoxiSiegel (základový 
materiál) kompletný obsah fľaše 250 g SÜDWEST 
Additiv R. Materiál sa zhomogenizuje miešaním v trvaní 
najmenej 3 minút pri pomalých otáčkach (max. 300 
ot./min.).  
V žiadnom prípade nepridávať súčasne do nádoby 
pigmentové koncentráty a prípravok SÜDWEST Additiv R. 
 
Alternatívne sa môže materiál zhomogenizovať v All-Color 
miešacom vibračnom zariadení. 
Po zamiešaní prípravku Additiv R do náteru 2K-
EpoxiSiegel, sa musí zmes ihneď spracovať. 

 

Spotreba: 
250 g na 10 kg 2K-EpoxiSiegel základového materiálu. 

 

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 

 
Skladovanie: 
Balenie skladovať uzatvorené a v suchu. 

 

Zber a likvidácia odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri 

likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy. 

Zvyšky farieb nevypúšťať do odpadových vôd. 

 
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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