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Rozsah použitia: 
SÜDWEST 2K-Acryl-Härter „kurz“ ako zložka B pre 

nasledujúce SÜDWEST produkty (zložky A):  
 
 
SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack 
SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack 
SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack 
 
2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“ slúži ako riedidlo aplikované 
striekaním a je vhodné aj na čistenie pracovných nástrojov po 
spracovaní s 2K- SÜDWEST materiálmi. 
 
Farebný odtieň: bezfarebný (tvrdidlo a riedidlo) 
 
Balenie: 
2K-Acryl-Härter „kurz“ 
250 ml, 500 ml, 1 l, 6 l 

2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“ 
1 l, 6 l 
 
Príprava materiálu: 
Miešanie obidvoch zložiek A a B vykonať podľa možnosti 

presne podľa uvedeného miešacieho pomeru objemového 

diela.  
 
Zložky A vložiť do vhodnej nádoby a pridať potrebné množstvo   
2K-Acryl-Härter „kurz“ . Použiť sa môže napr. valcovitá nádoba 
s meracou tyčinkou.  Po dôkladnom zmiešaní preložiť do druhej 
nádoby a ešte raz premiešať. Pri miešaní zabrániť prieniku 
veľkého množstva vzduchu. Požadovaná viskozita pri spracovaní 
sa môže upraviť pridaním riedidla SÜDWEST 2K-Acryl- 
Verdünnung „kurz“ . 
 
Miešacie pomery: 

SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack: 2 : 1 

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky 

B) 

SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack: 2 : 1 

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky 

B) 

SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack: 2 : 1 

(2 objemové diely zložky A s jedným objemovým dielom zložky  

B) 

 

 

  
Materiály, pripravené na spracovanie majú dobu 
spracovateľnosti, špecifickú pre produkt. Po jej prekročení sa 
nesmie upravený farebný odtieň materiálu viac spracovávať. 
Všímajte si technický list zložky A. 
 
Osobitné upozornenia: 
Nebezpečenstvo! Len pre profesionálnych 
užívateľov/odborníkov. 
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergické reakcie. Ďalšie 

údaje o bezpečnom používaní nájdete na etikete a v 

aktuálnom bezpečnostnom liste. 
 
VDL-Deklarácia: 
Acetáty, aromatické uhľovodíkové zmesi, 
p-Toluolsulfonylisocyanate, alifatické polyizokyanáty 
 
GISCODE:   PU50 

 

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 v nezriedenom stave, resp. vo väčších množstvách 
do spodných vôd, vodných tokov a kanalizácie. 
Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa 
miestnych zákonov príslušne orgány. 
 
Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na 
www.suedwest.de. 

Skladovane: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 
v chladnom, ale nemrznúcom prostredí. 

 
 
Zber a likvidácia odpadu: 

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. 

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. 

 

https://www.sudwest.sk/product/2k-all-grund-dvojzlozkovy-podkladovy-nater/
https://www.sudwest.sk/product/2k-acryl-hochglanzlack-stamm/
https://www.sudwest.sk/product/2k-acryl-seidenglanzlack-stamm/
http://www.suedwest.de/
http://www.suedwest.de/
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Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 
technickým listom sú Vám k dispozícií náš servisný personál. 
Okrem iného Vám zodpovie podrobne na všetky otázky 
náš technický zákaznícky servis (06324/709-0). 

 
Od: november/2017/KM 

Technický list 

 


