
 

      

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. 

 

Špeciálne produkty  

  

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray 30225 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Interiér a exteriér: 

Na imitáciu eloxovaných povrchov na predpripravených 

podkladových plochách ako aj na opravu poškodených 

eloxovaných povrchov alebo rezných hrán. 

 

Podklady: 

Hliník, plast (tvrdé PVC, polyester), staré nátery, železo, 

neželezné kovy, drevo a papier, sklo. 

 

Vlastnosti: 
- pekný vzhľad 

- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom 

- veľmi dobá priľnavosť 

- odolnosť voči bežným domácim čistiacim prostriedkom 

 
Farebný odtieň:  8620 stredne hnedá 

    8630 tmavo hnedá 

    8640 čierno hnedá 

    9315 hliník 

   

Balenie: 400 ml sprejová dóza 

    

Spotreba: cca. 150 ml/m² na jeden nástrek 
 

Lesk:  saténový lesk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Zašednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do 
nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. 
Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách 
zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by 
pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z 
ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka 
prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť 
ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, 
ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť 
skúšobný náter.  
V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené 
drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so 
SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický 
list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18. 
 

Príprava podkladu: 
Staré nátery: 
Skontrolovať pevné umiestnenie. Odstrániť staré nátery, 
ktoré nie sú nosné a podľa podkladu vytvoriť nové. Vyčistiť 
staré nosné nátery a dôkladne obrúsiť; prípadne použiť 
základný náter SÜDWEST All-Grund, alebo medzináter 
SÜDWEST All-Deck Vorlack. 
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Nové drevo v exteriéri: 
Napustiť impregnačným náterom na drevo SÜDWEST 
Holz-Imprägnier-Grund a vykonať základný náter farbou 
SÜDWEST Venti Satin. 
 
Nové drevo, alebo materiál z dreva v interiéri: 
V prípade potreby naniesť základnú farbu SÜDWEST All-
Grund, popr. celoplošne zatmeliť a natrieť so SÜDWEST 
All-Deck Vorlack. 
  
Železo, oceľ: 
Zbaviť hrdze a naniesť 2 vrstvy základnej farby SÜDWEST 
All-Grund. 
 
Zinok: 
Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und 
Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-
Grund. 
 
Tvrdé plasty: 
Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und 
Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-
Grund. 
 
Hliník (nie eloxovaný): 
Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und 
Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-
Grund. 
 
Na zlepšenie a úpravu eloxovaného hliníka: 
Na toto je potrebné čistenie čističom a odmasťovačom 
SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Nevykonáva sa 
základný náter. 

 

Spracovanie: 
Dózu so sprejom najmenej 2 minúty silno pretrepať (gulička 

musí byť jasne počuteľná). Odstrániť bezpečnostný krúžok. 

 
Schnutie: 
(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu) 

 

Prach sa neusadí: po cca. 15 minútach 

Prestriekateľné:  po cca. 15 minútach 

Tuhé:   po cca. 1 hodine 

Vyschnuté:  po cca. 24 hodinách 
 
Osobitné upozornenia: 
Farebné odtiene, stupeň lesku a kovový efekt sa upravili a 

prispôsobili skutočnému eloxu. 
 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Eloxier Effekt-Spray“ nepodlieha smernici VOC 
(out of scope). 

 
 
 
 
 
 

 
 

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: November / 2017 / KM 
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