
 

      

Technický list 

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto technickom liste sú popisy 

produktu. Na základe našich testov a skúseností predstavujú všeobecné 

informácie a nepredstavujú konkrétnu aplikáciu. Nie je z nich možné 

vyvodiť nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické 

poradenstvo. S novým vydaním strácajú staré vydania ich platnosť. 

 

Prípravné materiály  

  

SÜDWEST Entlacker 30007 

  

  
 

Rozsah použitia: 
SÜDWEST Entlacker (odlakovač / odstraňovač náterov) je 

prostriedok na odstránenie starých náterov na báze pomaly 

sa odparujúcich rozpúšťadiel. Produkt sa nanesie na 

povrchovú plochu a nechá sa dlhšiu dobu pôsobiť. Slabo 

napučané plochy sa odstránia pomocou špachtle a 
následne sa očistia. Produkt má univerzálne použitie a 

môže sa použiť na odstránenie tvrdých syntetických farieb, 

akrylových farieb, lazúr, disperzných farieb, latexových 

farieb, elastických farieb a iných náterov ako aj náterových 

zvyškov.  

 

Pri neznámych náterových štruktúrach a dvojzložkových 

náteroch (epoxidové a PUR nátery) odporúčame otestovať 

účinnosť odlakovača SÜDWEST Entlacker na vzorke z 

plochy. 

 

Vlastnosti:  
- Univerzálne použitie na bežné náterové hmoty 
- Dobrá použiteľnosť na zvislých plochách 
- Vysoká rozpúšťacia schopnosť 
- Dlhá trvácnosť v tekutom stave, bez vysychania  
- Neobsahuje látky NMP, NEP, dichlórmetán a CKW 
- Nespôsobuje zmeny podkladov 
- Biologicky rozložiteľný 
 

Vhodné podklady:  

Minerálne podklady (omietky, betón, kameň), kovy, drevo, 

GFK, tehla, pálená tehla a iné podklady odolné voči 

rozpúšťadlám. Pri neznámych podkladoch odporúčame 

otestovať znášanlivosť odlakovača vopred skúškou na 

vzorke z plochy. 

 
Farebný odtieň: slabohnedé sfarbenie 

 

Balenie:  1 l, 3 l, 10 l 

 

 
 
Spotreba: 
Potrebné množstvo nanášanej vrstvy závisí od hrúbky 

odstraňovaných vrstiev. Čím je vrstva hrubšia, resp. čím je 

vrstiev viac, tým sa musí naniesť viac prípravku, aby sa 

odstránilo čo najviac vrstiev v jednom pracovnom postupe. 
Najnižšia spotreba je 250 ml / m2, maximálne odporúčané 

nanášané množstvo je 2 l / m2. 

 

Použitie: 
Susediace plochy a predmety treba zakryť resp. prelepiť 

páskou (napr. okná, dvere, rastliny). Pred použitím treba 

prípravok Entlacker premiešať a neriedený výdatne naniesť 

(štetcom, širokým štetcom, valcom, kefou, murárskou 
lyžicou, striekaním Airless). Pri príliš tenkom nanesení sa 

vytvorí belavý prisušený prášok. Optimálny čas pôsobenia 

závisí od druhu a hrúbky vrstvy odstraňovaného náteru a 

môže trvať od niekoľko minút, po viac hodín alebo dokonca 

dní. SÜDWEST Entlacker sa nesmie nechať pôsobiť na 

povrchoch dlhšie, ako je potrebné. Nátery sa odstraňujú 

hneď, ako sa dobre rozpustia. 

 

Plochy natreté prípravkom Entlacker sa môžu zakryť tenkou 

umelou fóliou, aby sa redukoval jeho zápach a znásobil 

účinok nasiaknutia. 

 
Optimálna rozpúšťacia doba:  
Pri väčších plochách je potrebné zistiť optimálne podmienky 

(množstvo nanesenia a dobu pôsobenia) skúškou na 

vzorke z plochy. Akonáhle sa dajú nátery ľahko odstrániť, 
optimálna rozpúšťacia doba bola dosiahnutá. 

 

Čím dlhšie ostanú už rozpustené nátery na plochách, tých 

ťažšie a náročnejšie bude ich následné čistenie. Okrem 

toho môže podklad ofľakatieť resp. sa narušiť, ak bude 

vystavený pôsobeniu prípravku SÜDWEST Entlacker dlhšie 

ako je potrebné. Pri nasiakavých podkladoch existuje riziko, 

že rozpúšťadlo po rozpustení náteru vnikne do podkladu 

kedy odparovanie rozpúšťadla môže následne trvať dlhšie 

a môže viesť k nežiadúcemu nepríjemnému zápachu. 

 
Odstránenie uvoľnených náterov: 
Napučané vrstvy sa môžu odstrániť špachtľou. Následne sa 

plochy vyčistia teplou vodou a neutrálnym čistiacim 

prostriedkom. Drevené plochy možno vyčistiť kefou, aby sa 

zvyšky z pórov dôkladne odstránili. Vyčistené plochy sa 
následne ešte raz opláchnu čistou vodou a nechajú sa 

dobre vysušiť. 
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Strojové odstránenie napučaných lakových vrstiev sa môže 

vykonať vysokotlakovým prístrojom horúcou vodou (teplota 

80°C, tlak 60-130 barov). Na kolmých povrchoch treba 

práve očistené plochy umyť striekaním vody zdola nahor. 

Odpadová voda sa musí zachytiť, pozri Likvidácia 

odpadovej vody. 

 

Likvidácia odpadovej vody: 
Pred začiatkom prác si treba vyjasniť s miestnym úradom 

situáciu ohľadne likvidácie odpadovej vody. Odpadová 

voda je zmesou rozpustenej farby a odlakovača. V 

mnohých obciach možno odpadovú vodu priamo odviesť do 

kanalizácie po oddelení pevných látok (cez štrkové ložisko, 

sedimentáciu a i.). Posudky biologického rozkladu sú 

dostupné na vyžiadanie. 

 

 

Pracovná teplota:                nad +10 °C 

 
Bod vzplanutia:                    100 °C 

 
Čistenie náradia a striekacieho zariadenia: 
Umytie teplou vodou s pridaním 5 % bežného neutrálneho 
čističa. 

 

Osobitné pokyny: 
Pred nanesením nového náteru na odlakované plochy 

musia byť tieto plochy dôkladne vyvetrané a vysušené. 

Pri práci s odstraňovačom náterov SÜDWEST Entlacker 

metódou nástreku Airless konštrukcia lešenia by mala byť 
vybavená oplachtovaním. Airless zariadenie nesmie 

obsahovať žiadnu zvyškovú vodu (napr. po čistení), keď sa 

má použiť na aplikáciu prípravku Entlacker. Filter a sitko 

treba vybrať zo zariadenia. Štandardné trysky: mm/inch 

0,530/0,021 až 1,070/0,043; pracovný tlak 40-80 barov. 

Nanášanie nasleduje vždy zdola nahor. 

 

Vlhké alebo veľmi nasiakavé podklady, nízke teploty a príliš 

malé množstvo náteru redukujú efektivitu odstraňovača 

náterov SÜDWEST Entlacker.  

 
EG-smernica 2004/42/EG: 
Produkt „Entlacker“ nepodlieha smernici VOC (out of 

scope). 

 

 

GISCODE:  M-AB10 
 

 

 
 

 

 

 

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/2018/KM 

 

http://www.sudwest.sk/
http://www.sudwest.sk/
mailto:info@sudwest.sk

