
 

      

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. 

 

 

Strešné nátery  

  

SÜDWEST Dach-Beschichtung 30660 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Vysokoelastický jednozložkový povrchový náter určený na 

prekrytie trhlín, sanáciu a hydroizoláciu strešných plôch s 

dostatočným sklonom na odvádzanie vody (> 3 %). 

Exteriér: polyetylénové fólie, mokré strešné fólie, vyslovene 

mokré strechy, tehlové podklady, bitúmenové strešné 

krytiny (neupravené pieskovaním alebo bridlicovým 

posypom), škridlové krytiny a bridlicové strechy (aj umelé 

bridlice). 

 

Podklady: 
Všetky typy bitúmenových hydroizolácií (pieskované alebo 

opláštené, okrem prizmatických šindľov a bitúmenových 

šindľov), Eternit vlnitá krytina alebo Berlínska vlna, betón, 
hliník, zinok, oceľ, tvrdené PVC, polyester vystužený 

sklenenými vláknami, nová izolácia z PUR peny a staré 

strešné nátery ako napr. Dach-Beschichtung.  

 

Vlastnosti: 
– jednozložkový vodou riediteľný 

– vysoko elastický prekrytie trhlín 

– tesniaci 

– za studena pružný do –20°C 

– veľmi dobrá priľnavosť 

– odolné voči poveternostným vplyvom 

– odolné voči UV žiareniu 

– pochôdzne, ale nie trvalo odolné voči neustálemu vstupu       

   na povrch 

 

Farebné odtiene:       RAL 3009 hrdzavá červená 

    RAL 7016 antracitová šedá 

    RAL 7032 štrková šedá 

 

Objem balenia:  5 l*, 15 l 

    * len RAL 7032 

    

 

Spotreba: (vyhotovené nátery) 
- bitúmenové hydroizolácie, betón a staré izolácie z PUR 

peny: 1,5 - 2,2 l/m²  podľa podkladu 

Drsnosť: 2,3 - 2,8 l/m²  so zapracovaním tkaniva 

- zinok, tvrdený plast, polyester vystužený sklenenými 

vláknami (GFK), hliník, oceľ a nové izolácie z PUR 

peny: 1,2 - 1,5 l/m2 

- opravné nátery (jednorázovo): cca. 0,8 l/m² 

 
Stupeň lesku: saténový matný 

 

Hustota: cca. 1,4 g/cm³ podľa farebného odtieňa 

 

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. 

 
Príprava podkladu: 
Staré strešné podklady: 
Vyčistiť hĺbkovo do pórov parným čističom. Ak nie je k 

dispozícií, dôkladne vydrhnúť na mokro a umyť silným 

prúdom vody. Ak sú prítomné zvyšky rias, odporúčame 

použiť biocídny prípravok SÜDWEST Fungan®, ktorý je 

potrebné aplikovať podľa pokynov v technickom liste. 

 

Bitúmenové hydroizolácie: 
Bubliny väčšie ako 1,5 cm rozrezať do kríža a vyklopiť ich 

späť (ak sú vlhké, nechať uschnúť). Na všetky povrchy s 
bublinami naniesť výdatný nezriedený strešný náter, 

nechať mierne zaschnúť a zatlačením pevne prilepiť. Na 

celú strešnú plochu naniesť 20 % zriedený strešný náter.  
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SÜDWEST Dach-Beschichtung  
 

 

Povrchy s veľkými trhlinami vyhladiť nanesením 

nezriedeného strešného náteru pomocou gumenej stierky. 

Na bitúmenové hydroizolácie je potrebné zapracovať 

celoplošne armovaciu sieťku z tkaniny Arkoflex zapustenú 

do počiatočnej vrstvy náteru. Podľa účelu vhodným 

spôsobom sieťku nastrihať aby lícovala a upevniť 

niekoľkými farebnými škvrnami na strešnom podklade. 

Potom vyliať nezriedený strešný náter, stredovo cez sieťku 

a rovnomerne rozdeliť po všetkých stranách. Je potrebné 
sa uistiť, že pásy tkaniny sú položené tak, aby sa prekrývali 

plochou šírky okraja približne 10 cm. 

 

Eternit vlnitá krytina / Berlínska vlna: 
Vyčistiť silným tlakom studenej vody, alebo parným 

čističom. Nechať vyschnúť 2-3 dni. Naniesť  jedenkrát 

výdatne hĺbkovú penetráciu TiefenGrund LH a nechať 

schnúť aspoň 3 dni pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti 

vzduchu. Naniesť na celú strešnú plochu 20% zriedený 

základný náter s Dach-Beschichtung. Vytvorené trhliny sa 

môžu opraviť s Arkoflex-tkaninou na prekrytie trhlín, ktorá 

sa zapracuje do prvého náteru. 

 

Betón: 
Odstrániť prítomné spekané vrstvy brúsením, pieskovaním, 

alebo otryskávaním za mokra. Naniesť  jedenkrát výdatne 

penetráciu TiefenGrund LH a nechať vyschnúť aspoň 3 dni.  

Vytvorené trhliny sa môžu vylepšiť s Arkoflex-tkaninou na 

prekrytie trhlín, ktorá sa zapracuje do prvého náteru. 

 

Zinok, tvrdené PVC a polyester vystužený sklenenými 

vláknami: 
Obrúsiť a vyčistiť podľa technického listu čističom a 

odmasťovačom zinku a plastov SÜDWEST Zink- und 
Kunststoff-Reiniger. 

 

Hliník: 
Obrúsiť a vyčistiť podľa technického listu čističom a 

odmasťovačom medi a hliníka SÜDWEST Kupfer- und Alu-

Reiniger. 

 

Oceľ: 
Odstrániť hrdzu, odmastiť a odvápniť. Na lesklé oceľové 

podklady, alebo jednotlivé miesta s hrdzou naniesť 2x 

výdatný nezriedený náter so SÜDWEST All-Grund. 

 

Všetky izolácie z PUR peny: 
Vyčistiť parným čističom. Plochy, na ktorých je reflexný 

náter úplne, alebo čiastočne zvetraný najskôr omiesť 

oceľovou kefou s dlhými štetinami, aby sa odstránili 

zvetrané časti peny a uvoľnené časti náteru. Prelomenú 

penu vysekať a nanovo ju naniesť. Pri dostačujúcej hrúbke 

vrstvy peny sa môže použiť rotačný stroj na brúsenie 

podlahy. Na plochy s nedostatočnou hrúbkou penovej 

vrstvy sa musí opätovne naniesť pena. Naniesť jedenkrát 

20% zriedený základný náter s Dach-Beschichtung. 

 

 

 
 

 

 

Nové plochy s PUR penou: 
Základný náter nie je potrebný. Na tieto podklady nanášať 

nátery až po 7 dňoch (po pôsobení slnečného žiarenia). 

 
Staré intaktné strešné nátery: 
Vyčistiť parným čističom. Základný náter nie je potrebný.  

 
Nenosné strešné nátery: 
Úplne odstrániť a podklady upraviť ako nové podklady. 

 
Spracovanie: 
Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri striekaní 

ohľadom použitia vnútorného priemeru trysky a tlaku 

materiálu dodržiavať údaje od výrobcu. 

 

Bitúmenové hydroizolácie, Eternit vlnité krytiny / 

Berlínska krytina, betón a staré izolácie z PUR peny: 
Naniesť 2 – 3 krát nezriedený výdatný strešný náter. Hrúbka 

suchej vrstvy musí byť 1 mm. Minimálna spotreba činí 

najmenej 2 litre / m². 

 

Zinok, tvrdené PVC,  polyester vystužený sklenenými 

vláknami, hliník, oceľ a nové izolácie s penou: 
Naniesť 2 krát nezriedený výdatný strešný náter. Hrúbka 
suchej vrstvy musí byť 1 mm. Minimálna spotreba činí 

najmenej 1,2 litra / m². 

 

Staré intaktné strešné nátery: 
Naniesť 1x nezriedený výdatný strešný náter. 

 

Pri zapracovaní armovacej sieťky: 
Minimálna spotreba činí najmenej 2,3 litra / m². 

 

Všeobecné vysvetlivky ku všetkým podkladom: 
Pri riziku vytvorenia mokrých miest je potrebné zapracovať 

v tejto oblasti (cca. 1 meter) cez toto miesto celoplošnú 
armovaciu tkaninu. Všetky strešné plochy musia mať taký 

spád, aby bol možný plynulý odtok vody. Všetky práce 

spojené s nanášaním strešných náterov sa musia 

vykonávať pri napojeniach na stenu, strešné hrany a krycie 

lišty do výšky aspoň 15 cm. V otvoroch pre odtok vody a 

strešných vpustoch vykonávať náter podľa možnosti 

smerom dovnútra a pri napojeniach na strešné hrany nadol 

až ku odkvapu. Pri armovacích prácach je potrebné dbať na 

prelepenie okrajov a zakončenie pásov krytiny tak, aby sa 

prekrývali najmenej 5 cm. Armovacie tkanivo nesmie byť 

voľne uložené a musí sa prekryť minimálne 0,6 mm hrubým 

strešným náterom. Na dilatačné škáry použiť Arkoflex-

tkaninu na prekrytie zvláštnych trhlín.  Treba dbať na to, aby 
stredové spevnenie prekrytia trhlín nebolo pevne prilepené 

na podklade, ale aby priliehalo voľne.  

Pokyny ku armovacej tkanine: 
„Arkoflex-tkanina”: 

1. U špecializovaných predajcoch náterových hmôt 

2. Kobau GmbH, 23617 Stockelsdorf, Tel. 0451/498380 

 

 

 

 

 

http://www.sudwest.sk/
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Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať pri teplote pod + 6°C 

Optimálna teplota pri spracovaní + 15°C do + 25°C 

 

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

Pracovné nástroje po ukončení prác opláchnuť vo vode, 

umyť v mydlovom lúhu a opláchnuť. 
 

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

Pretierateľné:  po cca. 4 – 5 hodinách 

Odolné voči dažďu: po cca. 6 hodinách 

Úplne suché:  po cca. 2 – 4 dňoch podľa  

   teploty, vlhkosti vzduchu a  

   hrúbky vrstvy 

Pochôdzne:  po cca. 1 týždni pri opravných 

                           prácach na streche, alebo ak sa 

                           použije náter SÜDWEST 

   Dach-Beschichtung ako  

   terasová, alebo balkónová  

   hydroizolácia 

 
Osobitné upozornenia: 
Na dosiahnutie požadovaných hrúbok suchých vrstiev  

nanesením čo možno najmenej náterov, sa náter 

SÜDWEST Dach-Beschichtung  nesmie bežne nanášať, 

ale musí sa výdatne naplavením rozdeliť po povrchu. 

SÜDWEST Dach-Beschichtung sa nesmie spracovávať pri 

hroziacom daždi, hmle, nebezpečenstve mrazu, pri 
relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá prekračuje 80% alebo 

teplotách pod + 6°C.  

Na hotový náter vstupovať len krátkodobo topánkami s 

mäkkými podošvami. Na natreté plochy sa nesmú postaviť 

stoly, stoličky, hojdačky Hollywood a iné, pretože na daných 

miestach sa elastické nátery porušia a nebudú tesniť.  

Pozor! 
Strešný náter obsahuje biocídy na ochranu pred 

zariasením. Biocídy používať opatrne. Pred použitím si 

vždy všímať etiketu a informácie o produkte. Odpadové 

vody nepoužívať na plnenie rybníkov, alebo na zavlaženie 

rastlín. Odpadové vody priviesť priamo do kanalizácie. 

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

 
Nariadenie o biocídnych produktoch (528/2012): 
Tento výrobok je „ošetrený výrobok“ podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 čl. 58, 

odsek 3 (žiadny biocídny výrobok) a obsahuje nasledujúce 

biocídne účinné látky: Terbutryn, 1,2-benziotiazol-3(2H)-ón, 

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. 

 
 
 
 

 

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Akrylátové disperzie, anorganické biele pigmenty (podľa 

farebného odtieňa anoganické a/alebo organické 

pigmenty), minerálne spojivá, voda, glykóly, alkoholový 
ester, odpeňovadlo, aditíva hraničných plôch, zmáčadlo, 

polyuretánový zahusťovač, ochranný film na báze  

terbutrynu, konzervačné látky ako ochrana pri skladovaní 

na báze: metyl- a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón. 

 

GISCODE:  BSW50 

 
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: 
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 

 

 

Od: September  / 2018 / CS 
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