
 

      

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. 

 

 

Omietky do interiérov  

       

SÜDWEST StreichPutz 30085 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rozsah použitia: 
Streichputz je založená na disperznom základe na kvalitné 

omietanie stien v interiéroch s jemnou zrnitou povrchovou 

štruktúrou. Perfektná je aj ako základ pre náročné 

dekoratívne povrchové nátery.    

 
Vlastnosti produktu: 

- Testovaný TUV 

- Difúzny 

- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel 

- Veľmi ľahké spracovanie valčekom alebo štetkou 

- Tónovateľný so SÜDWEST AquaMix-System 

- Ľahko a mnohostranne štrukturovaný 

- Tiež ako základ pre ďalšie omietky SÜDWEST 

Putze. 

  

Farebný odtieň:  9110 prírodný biely 

 

All-Collor-Werkstönung: dostupné pastelové odtiene 

 

Veľkosť balenia:          8 kg, 25 kg 

 

Spotreba:  200 – 300 g/m2/ na 1 náter  

    podľa spracovania.  
    Podklad a konzistencia môžu 

   spôsobiť odchýlku v spotrebe. 

 

Technické údaje: 
1. Hrúbka zrna: cca 500 µm    

2. Hustota:  cca  1,4 – 1,6 g/cm3   

 

 
 

 

Použitie:  

Všeobecné pravidlá:  
Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia 

zodpovedať aktuálnemu stavu techniky.  

Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa 

objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. 

Prosím, 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 spôsobiť vznik 

nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre 

vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané 

(dýchacie) ochranné vybavenie.  

Všetky podklady musia byť čisté, nosné a bez separačných 

látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a 

vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať 

priľnavosť na vzorke z plochy.   

 

Príprava podkladu: 

Veľmi nasiakavé podklady: 
Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a ďalej 
spracovať podľa podkladu. 

 

Staré podklady: 
Uvoľnené nátery ako aj nenosné staré nátery a vrstvy treba 

odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným 

odstraňovačom). 

 

Omietka maltovej skupiny PG II + III: 
Pevné, normálne nasiakavé podklady natrieť bez 

predúpravy. Na hrubé porézne, pieskované, silne 

nasiakavé omietky natrieť základný náter SÜDWEST 

InnenGrund. 

 
Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie 

pre maltovú skupinu IV d) + V: 
Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.  

 

Sadrové stavebné dosky: Nasiakavé dosky treba natrieť 

základom SÜDWEST InnenGrund 

 

Sadrokartónové dosky: Sadrokartónové povrch vrátane 

obrúseného ostierkovania treba natrieť základom 

SÜDWEST InnenGrund a tým ich pripraviť na ďalšie nátery. 

Pri prerážaní žltnutia treba urobiť dodatočný izolačný náter 

izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L (pozri BFS 
technický list 12). Podľa údajov výrobcu môže účinok svetla 

pôsobiaci dlhší čas na sadrokartónové dosky spôsobiť  
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sfarbenie a tým môže viesť  neskôr k zmenám farby krycej 

omietky a farebných náterov. Na zabránenie možného 

rizika zmien sa odporúča testovací náter cez viaceré 

rozsahy dosiek, vrátane ostierkovaného rozsahu. 

 

Betón: Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, tuku 

a vosku. Poškodené miesta a lunkre zatrieť stierkou 

SÜDWEST Rapid Spachtel. Natrieť základom SÜDWEST 

InnenGrund. 
 

Pórobetón: Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund 

a hladkou stierkou. 

 

Drevené, živicové, drevotrieskové a izolačné drevené 

dosky: Navoskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť 

základom SÜDWEST InnenGrund a SÜDWEST 

AquaVision All-Grund. 

 

Nosné nátery: Matné, slabo nasiakavé nátery priamo 

upraviť. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund pri silno 

nasiakavých starých disperzných náteroch. 
 

Staré vápenné nástreky a farebné minerálne nástreky a 

nátery: Podľa možnosti mechanicky odstrániť a plochy 

vyčistiť od prachu. Natrieť základom SÜDWEST 

InnenGrund. 

 

Glejové farebné nástreky: 
Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu. 

 

Nedržiace tapety: Odstrániť bezo zvyškov. Poumývať 

zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery zatrieť hmotou 

SÜDWEST Profi-GF Spachtel a ďalej príslušne upraviť. 
 

Plochy napadnuté plesňou: Plesňový povlak treba 

odstrániť namokro (napr. vykartáčovať, alebo zoškrabať). 

Vykonať ďalšiu úpravu so SÜDWEST Fungan®. Natrieť 

základom podľa druhu a povahy základu. 

 

Plochy obsahujúce škvrny od nikotínu, vody, hrdze 

alebo mastnoty:  

Plochy treba poumývať roztokom vody s pridaním 

domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre 

vysušiť a vykartáčovať. Základný izolačný náter natrieť 

izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe, podľa stavu je 

potrebné natrieť dvakrát. Pri náteroch s akrylovo-
špárovacou a tmeliacou hmotou môže dôjsť v dôsledku 

veľkej elasticity akrylovej a tmeliacej hmoty k vzniku trhlín a 

sfarbenia náterov. Na základe rôznorodosti produktov, 

ktoré sú na trhu, treba v jednotlivých prípadoch vykonať 

vlastnú skúšku na posúdenie priľnavosti. 

 

Spracovanie: 
Natierať štetcom, valčekom alebo štrukturovať štetcom. 

Podľa nasiakavosti podkladu riediť vodou maximálne na 

10%. Pred spracovaním treba zmes dobre premiešať. 

 

 
 

 

 

Úprava (prerábanie): 
Pri +20°C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu. Lazúrová technika: 

Zvlášť vhodná je SÜDWEST Euro-Classic v intenzívnych 

farebných odtieňoch riedená v pomere 1:1 vodou alebo 

základom SÜDWEST InnenGrund.   

  

Teplota spracovania: 
Spracovávať a nechať vysušiť pri teplote vzduchu a objektu 

medzi +5°C a +30°C. 
 

Osobitné pokyny: 
Je možné tónovanie oproti komerčnému plnému odtieňu 
farby. Prídavné množstvo koncentrácie tónovania nesmie 

prekročiť 1 %. Pridaním pigmentových koncentrátov môžu 

sa zavliecť nepatrné množstvá rozpúšťadla a/alebo 

zmäkčovadla. 

 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „StreichPutz“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOCH 

kategórie produktu h (30 g/l) a tým je VOC-konformný. 

 

Deklarácia VDL: 
Polymérové pojivo, polymérová disperzia, minerálne 

plniace látky, silikátové plniace látky, voda, zahusťovače, 

dispergačné prostriedky, máčadlá, regulátory pH, 

skladovacie ochranné prostriedky na na báze 1,2 

benzisothiasolin-3-one (BIT), skladovacie ochranné 

prostriedky na báze bronopol (INN).  

 

GISCODE:                 BSW 20 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania a sušenia farieb a lakov treba 

zabezpečiť dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre 

zvieratá treba uschovať mimo dosahu. Treba zabrániť 

kontaktu s očami a s pokožkou. Pri brúsiacich prácach sa 

prach nesmie vdychovať. Uchovávať mimo dosahu detí. 

Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách 

do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie. 

 
Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na 

www.sudwest.sk 

 

Skladovanie: 
Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.   

Zber odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere 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/2018/CS 
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