
 

      

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. 

 

Farby a laky na báze vody  

  

SÜDWEST Acryl All-Grund Spray 30053 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Acryl All-Grund Spray je univerzálna základná farba 

a prostriedok na zlepšenie adhézie vhodný na mnohé 

podklady v interiéri a exteriéri. Produkt je ideálny na opravu 

nedokonalostí. Je rýchlo a univerzálne prepracovateľný 

vrchnými nátermi. 

 

Vlastnosti: 
- len mierny zápach 

- veľmi rýchle schnutie 

- excelentná roztekavosť 

- aktívna ochrana proti korózii 

- vynikajúca priľnavosť 

- rýchlo a univerzálne prepracovateľné 

- dobre krytie hrán 
- technológia na báze vody 

 

Odtieň:  9110 biela 

    

Objem:  400 ml sprejová dóza 

    

Spotreba: plošný výkon na jednu dózu cca 1 m²  

v dvojitom krížovom nástreku 

 
Stupeň lesku: saténový mat 

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

Podklad: 
Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a bez 
oddeľujúcich substancií. 
 
Vhodné podklady: 
Nosné a stabilné staré nátery, železo, oceľ, zinok, 
pozinkovanie, hliník, tvrdé plasty (tvrdé PVC, PUR, akrylové 
sklo, melamínová živica, Resopal), drevo a drevené 
materiály. 

 
Príprava podkladu: 
Staré nátery: 
Otestovať na priľnavosť. Staré nátery, ktoré nie sú nosné 

a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstrániť bez 

zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistiť a 

obrúsiť.  

 

Železo a oceľ (len v interiéri): 
Železo a oceľ dôkladne zbaviť hrdze. Prípadnú valcovaciu 

kôru alebo okoviny odstrániť. Silno znečistené oceľové 

povrchy vyčistite otryskávaním, v norme stupňa čistoty SA 

2 ½ podľa DIN EN ISO 12944-4.  

V exteriéri odporúčame na železo a oceľ SÜDWEST All-

Grund Spray (na báze rozpúšťadiel). 

 

Zinok a pozinkované podklady: 
Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reiniger. 

Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 5. 
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SÜDWEST Acryl All-Grund Spray  
 

 
Hliník (neeloxovaný):  
Vyčistite so SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. 
Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 6. 
 
Tvrdé plasty, napr. tvrdé PVC: 
Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. 
Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22. 
 
Drevo a drevené materiály (len v interiéri): 
Drevené plochy obrúsiť a vyčistiť v smere vlákien.  

 

Spracovanie: 
Pred použitím pretrepať nádobu po dobu približne 2 minúty 

od počuteľných úderov guľôčky. Počas spracovania nosiť 

osobné ochranné prostriedky (ochrana dýchacích ciest, 

rukavice). Sprej Acryl All-Grund používať iba v dobre 

vetraných priestoroch. Vzdialenosť striekania je cca 15 - 20 

cm. Produkt nanášať 2-krát až 3-krát. Medzi pracovnými 

krokmi nechať farbu 5 až 10 minút odvetrať. Postrekovacia 

hlava je samočistiaca a nemožno ju vyprázdniť. Po 

dokončenej práci zotrite striekaciu hlavu vlhkou handričkou. 

Nádobu spreja je tiež možné jednoducho vyčistiť vlhkou 

handričkou, lebo Acryl All-Grund Spray je riediteľný vodou. 

 

Podmienky spracovania: 
Neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu 

a teplote objektu pod +10°C a cez +25°C a tiež na priamom 

slnečnom žiarení. 

 

Schnutie: 
(pri + 20°C /  60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 60 μm hrubej 

mokrej vrstve).  

 

Povrch nelepí prach:     cca 30 minút 

Možné prepracovať:      cca 2 hodiny (farby na báze vody) 

     

Väčšia hrúbka vrstvy a/alebo nižšie teploty predlžujú čas 

schnutia. 

 
Prepracovanie: 
Môže byť prepracované bežne dostupnými farbami na báze 

vody a jednozložkovými farbami na báze rozpúšťadiel. Pri 

prepracovaní farbami na báze rozpúšťadiel odporúčame 

dobu schnutia cca 24 hodín. 

 
Osobitné upozornenia: 
Použitie na e-kovy, drevo a materiály na báze dreva je 

schválené iba na použitie v interiéroch. Na dreve 

s obsiahnutými látkami sa môže vyskytnúť prenikanie 

žltkastého sfarbenia. SÜDWEST All Grund Spray dosahuje 

na takýchto podkladoch lepší izolačný účinok. 

 

 

 

 

 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Acryl All-Grund Spray“ nespadá pod smernicu 
VOC-Decopaint (out of scope). 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 
Skladovanie: 
Skladovať tesne uzatvorené v suchom, chladnom ale 

nemrznúcom prostredí. Chrániť pred slnečným žiarením. 

Plechovka sa má skladovať a prepravovať vo zvislej polohe 

a byť chránená pred chemickými a mechanickými vplyvmi. 

Musia sa dodržiavať bezpečnostné pokyny na plechovke 
ako aj všetky zákonné ustanovenia týkajúce sa miesta 

skladovania. 

 

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: Október / 2020 / KM 
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