
 

 

 

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. 

 

 

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá  

  

SÜDWEST PALADUR seidenmatt 30925 

  

Použitie:  
„Paladur seidenmatt“ je PU zosilnený bezfarebný lak na 
zakonzervovanie tvrdých a mäkkých driev vo v interiéri  
a vo vonkajšom prostredí ochránenom od poveternostných 
vplyvov. „Paladur seidenmatt“ je okrem toho možné 
používať ako transparentný uzatvárací náter lakovaných a 

lazúrovaných povrchov v interiéroch. Z dôvodu vysokej 

mechanickej zaťaženosti môže byť „Paladur seidenmatt“ 
použitý napr. na  povrchy ako,  ochrana sedačiek alebo 
nábytku. S „Paladur seidenmatt“ natreté plochy sa ľahko 
čistia a vyznačujú sa opticky vysoko kvalitným povrchom.  

Vlastnosti:  
–mechanicky zaťažiteľný  
–pekný povrch  
–roztierateľný bez zmesí  
–povrch s jednoduchou starostlivosťou 
–pevný  
–bez aromatických látok (VdL-RL-01)  

 
Farba: 0901 bezfarebný  

 
Objem: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 10 l  

Spotreba : 80 – 100 ml/m2 na jeden náter   

 
Lesk: saténový  (prib. 30 - 40 GU pri  60°)  

 
Aplikácia:  
Všeobecné použitie: 
Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí 

zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a 

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, opaľovanie atď., môže vytvárať 
nebezpečný prach a/alebo 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 mriežkovou skúškou alebo 

odtrhovou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť 

prebrúsenie medzi nátermi. 

Šedivé zvetrané drevené zóny obrúsiť do základného 
podkladu. Základné staré nátery vyčistiť. Ostré hrany 
prebrúsiť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné  
odtekanie. Vlhkosť dreva by nemala pri listnatých drevinách 
prekročiť 12% a pri  ihličnatých drevincáh15%. Čím viac 
suchý je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa 
zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. 
Tropické dreviny vyčistiť so zložkou spomaľujúcou schnutie 
-nitroriedidlami a previesť skúšobný náter  Vo vonkajšom 
prostredí sa odporúča predošetriť neošetrené alebo voľne 
položené drevo  náchylné na huby s „Holz-Imprägnier-
Grund“. Rešpektovať technický list, DIN 68800, časť 3  a 
BFS list  18  
 

Predpríprava:  

Nezriedené natierať, valčekovať, striekať. Nepoužívať pri 
teplote nižšej ako(+ 5°C teploty vzduchu a teploty objektu ) 
 

Striekanie Tlak:  
s . SATAjet 3000RP/SATAjet RP  
triska : 2,0 / 2,5 mm  
Tlak: 1,5 – 2,0 bar  
Tlak a parametre trisky pri iných prístrojov podľa 
parametrov výrobcu. Ďalšie údaje k alternatívam SATA – 
striekacim náradiam pod www.suedwest.de (Service / 
Prospekt-Download)  
 
Základný náter:  
Základný a medzi náter na nových drevách by mal byť 
prevedený prevažne s „Paladur hochglänzend“ aj keď sa 
neskôr bude robiť s „Paladur seidenmatt“ oder „Paladur 
extramatt“. Na silno nasiakavé povrchy sa môže prvý náter 
zriediť až do 5 % syntetickým riedidlom AF. Následne ľahko 
prebrúsiť aby sa obrúsili vystupujúce drevené fázy.  
 
Nové drevo, v interiéry:  
2 – 3 nezriedené nátery.  
 
intaktné, povlakové drevo, vo vnútri:  
1 – 2 nezriedené nátery.  
Drevo, v exteriéri:  
Silno savé drevo natrieť základným náterom s „SÜDWEST 
Holz-Imprägnier“. „Paladur seidenmatt“ použiť len v 
prostredí chránenom od poveternostných podmienok. 
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SÜDWEST PALADUR seidenmatt  
 

 
Sušenie:  
(+ 20°C / 60 % rel. Vlhkosť vzduchu , 100 μm hrúbka mokrej 
vrstvy)  
Suchý :  prib. 3 hodiny 
Pretierateľný: prib. 12 hodín  
Vytvrdnutie:  6 – 8 týždňov 
 
Vysoká hrúbka vrstvy a / alebo nízke teploty oddialia dobu 
schnutia   

 
Dodatočné upozornenia:  
Ako bezfarebný lak nechráni „Paladur seidenmatt“ drevá vo 
vonkajšom prostredí pred zošedivením. Nepoužívať ako 
bezfarebný náter na biele laky, pretože materiál žltne. Na 
báze rozpúšťadiel obsahujú vlastný typický pach, ktorý 
môže byť vnímaní aj po uschnutí. Pre použitie na veľkých 
plochách odporúčame preto SÜDWEST laky na báze vody, 
ktoré sú vhodné na použitie vo vnútri. 
 

Riedenie /čistenie náradia:  
Náradie čistiť so syntetickým riedidlom 
 

Smernica ES 2004/42 / ES:  
Výrobok "Paladur seidenmatt " spadá pod maximálnu 

hodnotu VOC kategórii výrobkov a (500g / l) a je preto v 

súlade s VOC. 

 

VDL(o obsiahnutých látkach) prehlásenie: 
alkydová živica, alifatické uhľovodíkové zmesi, antioxidanty, 

suché látky, amorfné kyseliny kremičité, odpeňovače 

 
GISCODE: BSL40  

 
Všeobecne bezpečnostné pokyny:  
Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte 
 dobré vetranie.  
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 

zvieratá.  
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri brúsení 
nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké 
množstvá  
dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácii. 
V prípade znečistenia vôd kontaktovať príslušné úrady 
Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na 

www.sudwest.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skladovanie:  
Načaté nádoby vzduchotesne zatvoriť Skladovať v 

chladnom a nemrazivom prostredí. 

 
Likvidácia:  
Prázdne nádoby zaniesť schválenej spoločnosti na 

likvidáciu. Likvidujte v súlade  s platnými právnymi 

predpismi. 
 
Technické rady: 

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 
technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 
personál: info@sudwest.sk 
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