
 

      

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 Zink-Ausbesserungsfarbe 30520 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Použitie:  
Pre optické opravy pozinkovaných oceľových častí, napr. 

zvarov v interiéri a exteriéri. Vzhľadom pripomína nový 

zinok. 

 

Podklady: 
Pozinkované oceľové diely, zvary, zinkové prachové nátery 

(bölazinc) 

 

Vlastnosti: 
– optický vzhľad ako je galvanizácia 

– rýchle schnutie 

– odolné voči poveternostným vplyvom 

– tepelne odolné do 100 °C 

– pretierateľné 

 
Farebný odtieň:  7387 sivá 

    

Balenie:    375 ml, 750 ml, 2,5 l  

  

Spotreba:    cca. 120 – 150 ml/m² na jeden náter 

 

Stupeň lesku: 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. 

 
Riedenie / čistenie náradia:  
Bežným riedidlom na farby syntetických živíc. 
 

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

Prach sa neusadí:           po cca. 3 - 4 hodinách 

Pretierateľné:           po cca. 14 hodinách 

Vyschnuté:           po cca. 48 hodinách 
 

Smernica ES 2004/42/ES: 
Produkt „Zink-Ausbesserungsfarbe“ nedosahuje najvyššiu 
hodnotu VOC kategórie produktov i (500 g/), a týmto je 
VOC-konformný. 

 

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Alkydové živice, biele a čierne anorganické pigmenty, 

minerálne spojivá, efektné pigmenty, železité sľudy, 

ochranné pigmenty proti korózii, alifatické uhľovodíkové 

zmesi, alkoholy, zmáčadlo, odpeňovadlo, vrstvené silikáty, 

vysušovadlo, antioxidanty, promotóry adhézie, svetelný 

antioxidant 

 

GISCODE:  BSL20 
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SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe  
 

 
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 suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.  

V uzatvorenom originálnom balení je skladovateľné 

najmenej 24 mesiacov. 

 

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: Jún / 2018 / KM 
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