
 

      

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. 

 

 

Podlahové nátery  

  

SÜDWEST Dach-Farbe 30665 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Renovačná strešná farba na vodnej báze, odolná voči 

poveternostným vplyvom, určená na skrášlenie a ochranu 

namáhaných alebo zvetraných strešných plôch s 

dostatočným spádom pre odvádzanie vody. 

 

Vlastnosti: 
- jednoduchá spracovateľnosť 
- elastické 

- odolné voči poveternostným vplyvom 

- priepustné pre vodné pary 

- zabránenie poškodeniu mrazom 

- dobrá priľnavosť 

- pochôdzna (pri opravách strechy) 

 
Farebné odtiene:       RAL 7016 antracitovo šedá 

    8915 tehlovo červená 
    8917 tmavo hnedá 

    8916 červeno hnedá 

    8914 prírodná červená 

    8911 frankfurtská červená 

 

All-Color    

 továrenské odtiene: dostupné na vyžiadanie 

 

Objem:           15 l 

    

Spotreba:  250 - 300 ml / m² na jeden náter 
 

Stupeň lesku:  saténový lesk 

 
Hustota:  cca. 1,3 g/cm³ podľa odtieňa 

 

 
 
 

Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí 
zodpovedať aktuálnemu 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 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 brúsenie, 
zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu 
a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. 
V prípade potreby použiť primerané (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 skontrolovať priľnavosť. 

 
Príprava podkladu: 
Staré tehlové strešné podklady: 
Vyčistiť hĺbkovo do pórov parným čističom. Ak nie je k 

dispozícií, použiť vysokotlakový čistič na studenú vodu. 

Keďže touto metódou sa nemôžu vyčistiť všetky plochy 

napadnuté riasami, odporúčame použiť  biocídny prípravok 
SÜDWEST Fungan®, ktorý je potrebné aplikovať podľa 

pokynov v technickom liste. 

 

Čistiť v smere prirodzeného odtoku vody, aby neostala 

žiadna voda pod strešnou krytinou. 

 

Eternit vlnitá krytina / Berlínska vlna: 
Vyčistiť a predom ošetriť tak, ako bolo uvedené vyššie. 

Nechať vyschnúť aspoň 3 dni pri dobrom počasí (+20°C / 

65% relatívnej vlhkosti vzduchu). Jedenkrát výdatne 

naniesť penetračný náter s obsahom rozpúšťadla napr. 

impregnáciu SÜDWEST wikulac FH 20. 
 

Pred nanesením jednotlivých vrstiev náteru sa musí 

dodržať doba schnutia 1-3 dni (podľa teploty).  

Dvakrát naniesť nezriedený náter Dach-Farbe. 

 

Podklady z betónovej a hlinenej dlaždice: 
Namočiť vodou a na mokrý podklad naniesť dvakrát 

nezriedený náter Dach-Farbe. Na silne kriedovité podklady 

betónových dlaždíc naniesť impregnáciu s obsahom 

rozpúšťadla, napr. SÜDWEST wikulac FH 20. 
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SÜDWEST Dach-Farbe  
 

 

 

Eternit – vlnitá krytina s trhlinami: 
Opraviť polyesterovými armovacími pásmi z Acroflex 

tkaniny resp. Arcoflex tkaniny na prekrytie trhlín, ktoré sa 

zapracujú do druhého náteru. Takéto opravené miesta 

pretrieť aspoň trikrát nezriedenou farbou Dach-Farbe, aby 

tkanina nebola voľne uložená, ale dostatočné prekrytá. 

 

Spracovanie: 
Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri striekaní 

ohľadom použitia vnútorného priemeru trysky a tlaku 

materiálu dodržiavať údaje od výrobcu. 
 

Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať pri teplote pod + 6°C 

Optimálna teplota pri spracovaní + 15°C do + 25°C 

 

Riedenie / čistenie náradia:  
Nástroje po ukončení práce vypláchnuť vodou, umyť v 

mydlovom lúhu a vypláchnuť. 
 

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

 
Prepracovateľné:  po cca. 2 hodinách 

Odolné voči dažďu: po cca. 4 hodinách 

 

Farebná stálosť podľa BFS návodu č. 26: 
Trieda A, Skupina: 1 

 
Osobitné upozornenia: 
Otázky ohľadom Arcoflex-tkaniva adresujte na 

špecializovaných predajcov náterových hmôt alebo firme 
Kobau GmbH in 23617 Stockelsdorf, Tel. 04 51/ 4910 61. 

 

Nespracovávať pri hroziacom daždi, hmle, riziku mrazu, pri 

relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá prekračuje 80% alebo 

teplotách pod + 6°C. 

Strešná farba sa nesmie aplikovať na glazované, alebo 

lakované tehly, na hladkú vlákno cementovú krytinu, 

plastovú krytinu ako aj na Eternit-vlnitú krytinu / Berlínsku 

vlnu so zvetraným náterom.  

Strešný náter obsahuje biocídy na ochranu pred 

zariasením. Biocídy používať opatrne. Pred použitím vždy 

čítajte etiketu a informácie o produkte. Odpadové vody 
nepoužívať na plnenie rybníkov, alebo na zavlaženie 

rastlín. 

 
Smernica ES 2004/42/ES: 
Produkt „Dach-Farbe“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC 
kategórie produktov i (140 g/l), a týmto je VOC-konformný 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nariadenie o biocídnych produktoch (528/2012): 
Tento výrobok je „ošetrený výrobok“ podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 čl. 58, 

odsek 3 (žiadny biocídny výrobok) a obsahuje nasledujúce 
biocídne účinné látky: 

Terbutryn, 1,2-benziotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-

3-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón 

[EC  č.  247-500-7]  a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-

239-6] (3:1). 

 
VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Akrylátové disperzie, podľa farebného odtieňa anorganické 

a/alebo organické pigmenty, anorganické a minerálne 

spojivá, voda, alkoholový ester, glykóly, deriváty celulózy, 

xantanová guma, odpeňovadlo, zmáčadlo, hydroxid sodný 

polyuretánový zahusťovač, ochranný film na báze 

terbutrynu, konzervačné látky na báze: metyl- a 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-ón 

 

GISCODE:  BSW50 

 

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. 
Používajte len v dobre vetraných priestoroch. 
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. 
Pri brúsení nevdychujte prach. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. 
Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte 
podľa miestnych zákonov príslušne orgány. 

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

 
Skladovanie: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 
v 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 

 

 

Od: December / 2018 / CS 
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