
 

      

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 listy strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

 

Ochrana dreva na báze vody  

  

SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel glänzend 30990 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Použitie:  
AquaVision® Holz-Siegel glänzend je číry lesklý lak, ktorý 
sa používa ako uzatvárací náter povrchov v interiéri. 
Aplikuje sa priamo na drevené podklady alebo ako 
bezfarebný ochranný náter na už povrchovo upravené 
podklady.  
K produktu je k dispozícii znalecký posudok podľa DIN EN 
71-3 (norma pre bezpečnosť detských hračiek). 
Výrobok je odolný voči rôznym dezinfekčným prostriedkom.  

 
Vlastnosti:  
- riediteľné vodou  
- nízky zápach  
- nízke emisie  
- spĺňajúce AgBB požiadavky 
- rýchle schnutie 
- bezfarebné 
- nežltnúce 
- odolné a trvácne 
- elastické 
- so stálym leskom 
- priepustné pre vodné pary  
- odolné voči domácim čistiacim prostriedkom bez obsahu 

rozpúšťadiel 

 
Farebný odtieň: bezfarebný 
 

Objem balenia:  375 ml, 750 ml, 2,5 l 

 
Spotreba:  cca. 80 - 100 ml/m² na jeden náter  

 

Lesk:   lesklý 
  

 
 

 
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 lakovačské 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. Pri vrstvách 
nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými 
vrstvami urobiť medzibrús.  
 

Podklad:  
Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a bez 
oddeľujúcich substancii.  
 

Vhodné podklady:  
Drevené plochy v interiéri (napr. podlaha, drevené obklady, 
nábytok) OSB platne, korok, farbené a lazúrované plochy, 
disperzné farby.  

 

Príprava podkladu: 
Nenatreté drevo dôkladne prebrúsiť a vyčistiť. 
Už farbené a lazúrované povrchy prebrúsiť brúsnym rúnom 
prípadne zmatnieť. 

  
Spracovanie:  
„AquaVision® Holz-Siegel glänzend“ pred použitím dobre 

premiešať. Na veľmi savé povrchy by sa prvá vrstva mala 

naniesť zriedená až 30 % vodou. „AquaVision® Holz-Siegel 

glänzend“ môžeme natierať štetcom alebo valcovať. 

Aplikácia striekaním sa neodporúča. Podľa potreby 

aplikovať 1 až 2 nezriedené koncové nátery. Po prvom 

nanesení na drevo by sa malo vykonať medzibrúsenie 
brúsnym rúnom alebo brúsnym papierom (zrno 240 / 320). 
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SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel glänzend  
 

 
 
Náterový systém: 
Drevené povrchy, OSB, Korok:  
Základný náter pri veľmi savých povrchoch zriediť vodou 
max. 30 %. Následne aplikovať 1 až 2 nezriedené koncové 
nátery s lakom „AquaVision® Holz-Siegel glänzend“.  

 
Farbené a lazúrované povrchy: 
K zakonzervovaniu farbených alebo lazúrovaných povrchov 
naniesť 1 až 2 nezriedené nátery s lakom „AquaVision® 
Holz-Siegel glänzend“.  

 
Disperzné farby: 
K zakonzervovaniu nástenných náterov na disperznej báze 
naniesť 1 až 2 nezriedené nátery s „AquaVision Holz-Siegel 
glänzend“.  

 
Odporúčané náradie: 
Na natieranie štetcom odporúčame použiť štetce so 
štetinami zo syntetických vlákien. Pri valcovaní 
odporúčame použiť valec z jemného mikrovlákna. 

 
Teplota spracovania:  
Teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú schnutie 
a roztekavosť farieb na báze vody. Optimálna teplota 
spracovania je 10 °C – 25 °C (cca. 60 % relatívna vlhkosť 
vzduchu). Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu zvyšujú 
dobu schnutia. Nespracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C.  
Vysoká teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas 
otvorenia. 

 
Riedenie / čistenie náradia:  
Podľa potreby riediť čistou vodou. Náradie po dlhších 
pracovných prestávkach alebo po ukončení práce umyť 
vodou, preprať v mydlovom lúhu a opláchnuť. 

 

Schnutie: 
(+20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, 100 µm hrúbka 
mokrej vrstvy)  
Nelepivé voči prachu: cca 1 hodina  
Prepracovateľné:   cca 12 hodín  
Konečná tvrdosť:  cca 7 dní  
 
Vysoká hrúbka vrstvy a/alebo nízke teploty predlžujú dobu 
schnutia. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Osobitné pokyny / upozornenia: 
Nepoužívať na plochy ktoré budú neskôr pri používaní 
vystavené intenzívnemu zaťaženiu, napr. kontaktom 
s mastnotou a tukmi, zmäkčovadlami, alkoholom alebo 
inými agresívnymi zložkami. Nenanášať na moridlá 
rozpustné vo vode. Plochy natreté s „AquaVision® Holz-
Siegel glänzend“ sa môžu čistiť bežnými domácimi 
čistiacimi prostriedkami. Nepoužívať abrazívne alebo 
agresívne čistiace prostriedky. 

 

EG-Smernica 2004/42/42 EG 
Produkt „AquaVision Holz-Siegel glänzend“ spadá pod 

VOC produktovú kategóriu i (140 g/l) a je týmto VOC-

konformný. 

 

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Akrylátové disperzie, PU disperzie, voda, glykoly, 
odpeňovadlo, aditíva hraničných plôch, povrchové aditíva, 
polyuretánové zahusťovadlo, neutralizačné činidlo.  

 

GISCODE: BSW30 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania farieb a lakov a pri schnutí náterov 
zabezpečiť dobré vetranie.  
Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo 
dosahu. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.  
Pri brúsení nevdychovať prach.  
Uchovávať mimo dosahu detí.  
Nepripustiť prienik do podzemných vôd, vodných tokov 
alebo kanalizácie. 
 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 

Skladovanie: 
Otvorenú nádobu vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v 
chladnom, suchom, 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 
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