
 

      

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. 

 

Interiérové farby  

  

SÜDWEST IsolierSpray 30690 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Na všetky interiérové steny a stropy, ktoré majú byť rýchlo 

a spoľahlivo izolované od škvŕn z presakujúcej vody, 

nikotínu, sadze, mastnoty a oleja. Vhodné aj na podklady 

citlivé na vodu, napríklad textilné tapety alebo tapety, ktoré 

pri natieraní disperznými farbami vytvárajú bubliny. 

 

Podklady: 

Sadra, sadrovo-piesková a sadrovo-vápenná omietka, 

anhydritové omietky, sadrokartón, sadrová platňa, betón, 

režné murivo z vápenno-pieskovej a keramickej tehly, 

vliesové  a reliéfne tapety z papiera.  

Staré nátery disperznými farbami, sklolaminátové obklady 

stien  a omietky syntetických živíc. Staré podklady farieb na 

báze minerálnych spojív. 
 

Vlastnosti: 
- najlepší izolačný účinok na hore uvedené druhy škvŕn 

- veľmi rýchle schnutie 
- veľmi dobre krytie 

- tupo matný 

- schnutie len s veľmi malým pnutím 

- paropriepustný 

- vhodný aj na polystyrén 

 
Farebný odtieň:  9110 biela 

    

Balenie:  400 ml sprejová dóza 

    

 
 
 
 
 
 

Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí 
zodpovedať súčasnému 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 
podľa technických smerníc, 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 je 
brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu 
prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre 
vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné 
(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 priľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu 
a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. 
 

Príprava podkladu: 
Veľmi znečistené podklady, napríklad vrstvami mastnoty 
alebo po škodách od požiaru musia byť dopredu vyčistené, 
aby bola neskoršia priľnavosť dostatočná. Všetky podklady 
môžu byť pokryté priamo so SÜDWEST IsolierSpray. 

 
Betón:  
Zvyšky deliacich prostriedkov odstrániť napríklad 
otryskávaním parou. 

 

Staré nátery disperznou farbou, omietky zo syntetickej 

živice ako aj obklady natreté skleným vláknom: 
Silné znečistenie odstrániť umytím. 

 
Nenosné nátery: 
Napríklad staré nátery glejovou alebo disperznou farbou je 

nutné najskôr úplne odstrániť. 

 
Silné nečistoty, mastnoty a iné oddeľujúce substancie:  
Premyť čpavkovou vodou alebo vhodnými domácimi čistiaci 

prostriedkami. 
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Spracovanie: 
Pred použitím pretriasť sprej cca. 3 minúty od počuteľných 

úderov guličky. Nanášať striekaním 1-krát až 2-krát, podľa 

podkladu alebo izolačných materiálov z cca 20 cm 
vzdialenosti v tenkých vrstvách krížovým nástrekom. 

Aby sa zvýšil účinok izolácie, každý náter nechať zaschnúť. 

Počas procesu izolácie musia byť podklady suché a musí 

sa vylúčiť trvalý vplyv kondenzovanej vlhkosti. 

 
Teplota spracovania: 
Nespracovávajte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri 
teplote vzduchu a teplote objektu pod + 1°C. 

 

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

 

Povrch nelepí prach: cca. 10 minút 

Pevné na uchopenie:  cca. 20 minút 

Prepracovateľné:  cca. 30 minút  
(s IsolierSpray alebo interiérovými farbami SÜDWEST) 

 

Osobitné upozornenia: 
Pri nanášaní / pretieraní tmeliacich materiálov, ako napr. 
akrylátové tmely, môžu v náterovom filme kvôli ich väčšej 

pružnosti spôsobiť praskliny. Okrem toho v závislosti od 

zložiek v tesniacich materiáloch sa môžu vyskytnúť rozdiely 

v zafarbení a/alebo úrovni lesku náteru. 

 
Smernica EG 2004/42/EG: 

Mimo rozsah (out of scope). 
 

Bezpečnostné pokyny: 
Nemôže sa dostať do rúk detí. Aerosól nevdychujte. Pri 
práci použite vhodné ochranné oblečenie. Pri prehltnutí 
okamžite predložte etiketu. Používajte iba v dobre 
vetraných priestoroch. Tento produkt a jeho nádobu 
zavezte na likvidáciu problematického odpadu. Nádoba je 
pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami 
nad + 50°. Po použití neotvárajte násilne a ani nespaľujte. 
Bez dostatočného vetrania je možná tvorba explozívnych 
zmesí. Obsahuje 45,6 percent horľavých zložiek. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Skladovanie: 
Skladovať v suchu a nemrznúcom prostredí. Chrániť pred 

horúčavou a priamym slnečným žiarením. 

Dbajte na úradné predpisy pre skladovanie vákuových 
balení. Skladovacia trieda ohrozenia (LGK) podľa VCI/D:2B 

 

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: November / 2018 / CS 

 

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

