
 

      

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. 
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Rozsah použitia: 
Veľmi jemná organická stierka s optimálnymi 

vlastnosťami spracovania, určená na steny a stropy. 

Vhodná na celoplošné racionálne spracovanie na takmer 

všetky podklady. 

Mnohostranne spracovateľná pomocou najbežnejšieho 

náradia (striekačky, valčeky, ručné omietačky). 

Hotovou stierkou FertigSpachtel 1 für 3 sa môžu 

spracovávať povrchy podľa smernice DIN 18180 

technický list č. 2 Q3-Q4. Ako organická stierka je 

FertigSpachtel 1 für 3 začlenená podľa EN 16566. 

 

Farebný odtieň: prírodný biely 

 
Veľkosť balenia: vedro 25 kg 

 

Spotreba:  cca 1,7 kg/cm2 na hrúbku  

   vrstvy 1 mm 

 
Hustota:  1,7 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 

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.   

 

Podklad:  
Príprava podkladu: 
Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť. 

 
Spracovanie:  
Mnohostranné spracovanie, napr. striekaním, valčekmi, 

manuálne. 

 

Všeobecne: 
Celoplošne naniesť na max. hrúbku vrstvy cca 5 mm. 

Následne treba stierku vyhladiť nerezovým náradím. Na 

osobitne hladké povrchy sa odporúča ďalšia operácia ako  

jemný stierkový náter.  

 

Materiál je hotový na spracovanie.  
 

Čas spracovateľnosti je vždy podľa teploty podkladu 

alebo prostredia cca 20 minút. 

 

Spracovanie Airless / šneková pumpa: 
Použiť aspoň napr. Graco Mark V, na veľké plochy sa 

odporúča silnejší prístroj. 

 

 Graco Mark V Graco APX 
Všeobecne 

(Airless) 

Veľkosť dýzy 531 -535 Rac X 0,035-0,045“ 

Farba dýzy hnedá hnedá  

Pracovný tlak 180 - 200 bar 180 - 200 bar 180 - 200 bar 

Stály tlak 200 – 2200 bar 190 – 210 bar  

Uhol vstreku 50°  50° 

Šírka lúča (30 

cm vzdialenosť) 
25 cm  25 – 30 cm 

 

Spracovanie valčekom: 
Na spracovanie valčekom treba použiť valček s dlhým 

vlasom. Podmienkou je nanesenie malého množstva 

materiálu valčekom, prípadne ho treba viackrát 

opakovať. 

 

Manuálne spracovanie: 
Natiahnuť nerezovou murárskou lyžicou na hrúbku 

vrstvy. 
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Brúsiacie práce: 
Natrieť základom SW InnenGrund, rovné stierkované 

podklady sa môžu natierať interiérovými farbami 

SÜDWEST Innenfarben. 

Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie. 

 

Teplota spracovania: 
Nesmie sa spracovávať pri teplote pod +8°C a nad 

+35°C. 
 

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: marec/2018/PR 
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