
 

      

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 AquaVision 2K-Härter 30044 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie:  
Tvrdidlo SÜDWEST AquaVision 2K-Härter použiť ako 

zložku B pre AquaVision 2K Seidenmattlack (zložka A). 

 
Farebný odtieň: bezfarebný 

  

Balenie:  250 ml 

    

Hustoty: 
AquaVision 2K Seidenmattlack 9110 biela:  cca. 1,2 kg/l 
AquaVision 2K Seidenmattlack báza 0000: cca. 1,1 kg/l 
AquaVision 2K-Härter:    cca. 1,0 kg/l 

 

Príprava materiálu:  
Zmiešať AquaVision 2K-Seidenmattlack (zložka A) 
s tužidlom AquaVision 2K-Härter (zložka B) v hmotnostnom 

pomere 10:1. Intenzívne miešať 2 - 3 minúty.  

Homogénne zmiešanie zložiek A a B je predpokladom 

optimálnej tvorby filmu. Dbať na dôkladné premiešanie 

materiálu aj v okrajovej časti nádoby. Pri malých dávkach 

odporúčame vážiť s čo najpresnejšou váhou. Ak je to 

možné, vyhnite sa miešaniu s veľkým množstvom vzduchu. 

 

Doba spracovateľnosti: 
Zmiešaný materiál má dobu spracovateľnosti.  

Doba spracovateľnosti je 6 hodín pri teplote +20 °C.  

Vyššie teploty skracujú dobu spracovateľnosti. 

Po uplynutí doby spracovateľnosti sa zmiešaný materiál už 

nesmie spracovávať. 

 
 
 
 
 

 
VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Zložka B: karbodiimid 

 

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.  
Zabrániť úniku nezriedeného produktu alebo jeho veľkého 
množstva do kanalizácie a vodných tokov. 
 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk 

 
Skladovanie: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 

v suchom, 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 
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