
 

      

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. 

 

 

Úprava interiéru  

  

SÜDWEST Rapid-Spachtel 30710 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Oblasť použitia: 
Vysoko kvalitná cementová stierková hmota vo forme 

prášku na rýchlu úpravu plôch stien a stropov v interiéri.  

Na plnenie a zatieranie fúg, škár, väčších dier a priehlbín na 

plochách stien a stropov. So stierkou Rapid Schachtel je 

možné vyhotoviť povrchy podľa smernice DIN 18180 

Technický list č. 2 Q1 až Q4. 

Optimálne na renováciu vlhkých miestností ako napr. 

kúpeľní. Nepoužívať v mokrých priestoroch alebo bytových 

jadrách, ako napr. v sprche. 

Pri použití v exteriéri sa musia miesta stierkovania pretrieť 
po úplnom vysušení (cca. 24 hodín) fasádnou farbou. 

 

Podklady: 
Použiteľné na všetky minerálne podklady ako omietku, 

tehlu, betón, porobetón, plynobetón, múry, cement a iné. 

Takisto vhodné na organické podklady ako disperzné farby, 

syntetické omietky, latexové farby, akrylátové farby, 

akrylové farby, alkydové farby. Môže sa použiť na dlažby a 
obklady s minimálnou hrúbkou vrstvy 3mm. 

 

Farebný odtieň: 0001 biela 

 

Objem balenia:  5 kg, 15 kg vrece 

    

Spotreba:  cca. 1,0 kg/m²/mm hrubá vrstva 

podľa pomeru miešania 

 
Hrúbka:  prášok  0,7 g/cm³

   mokrá hmota 1,3 g/cm³  

 
 
 
 
 

 
Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí 
zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich 
prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, 
ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, 
vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové 
práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, 
odsek 3- Natieranie a lakovanie. 
 
Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je 
brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať 
nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajte len v dobre 
vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné 
(respiračné) ochranné pomôcky. 
  
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 
oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa 
musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné 
nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a 
skontrolujte priľnavosť. 

 
Príprava podkladu: 
Veľmi nasiakavé, pieskové a kriedové podklady ošetriť 
penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund. 

 
Spracovanie: 
Stierku Rapid-Spachtel zamiešať v čistej nádobe so 

studenou vodou v pomere cca. 2,0:1 až 2,5:1. 

Stierku Rapid-Spachtel natiahnuť nerezovým hladítkom. 

Pred konečným vytvrdnutím sa môžu malé nerovnosti 

odstrániť zľahka navlhčeným hladítkom s hubkou.  

Maximálna hrúbka vrstvy pri jednom nanesení je 50 mm. 

Brúsenie a ďalšia úprava po 3 hodinách schnutia (pri hrúbke 

vrstvy 4 mm). 

 
Teplota pri práci: 
Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote 
vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C. 

 
Doba spracovania:        

cca. 30 min. pri teplote 20°C 
 

pH-hodnota čerstvej malty:            11 

pH-hodnota po 24 hodinách:          9 
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SÜDWEST Rapid-Spachtel  
 

 

 
Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Rapid-Spachtel“ nespadá pod VOC-smernicu 

(out of scope). 

 
GISCODE:  ZP1 

 
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: 
Skladovať v suchu, chlade a mimo mrazu. 

 

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: November / 2019 / CS 
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