
 

      

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. 

 

 

Podlahové nátery  

  

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe 30002 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Použitie: 
Metakrylový podlahový náter je jednozložkový povrchový 

náter so saténovým leskom, nízkymi emisiami, odolný voči 

oderu, ktorý je určený na bežne namáhané podlahy v 

interiéri a exteriéri. Je vhodný do pivničných priestorov, 

skladov, výstavných hál a na balkóny. 

 

Vlastnosti: 
- nízke emisie – spĺňa požiadavky AgBB  

- protišmyková trieda R11 

- vysoká odolnosť voči oderu 

- vysoká životnosť náteru 

- dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom 

- riediteľné vodou 
- odolnosť voči zriedeným kyselinám a zásadám 

- odolnosť voči cestnej soli a motorovému oleju 

- nepojazdné 

 
Farebné odtiene:      9110 biely 

            RAL 7032 štrkovo šedý 

            RAL 7023 betónovo šedý 

 

All-Color-továrenské odtiene: dostupné aj v ďalších 

odtieňoch.  

 
Objem:          1 l, 2,5 l, 10l  

  

Spotreba:         cca. 150 - 160 ml/m² na jeden náter 
 

Stupeň lesku:         saténový lesk 

 
Hustota:         cca. 1,3 g/cm³ 

 

 
 

Aplikácia: 
Všeobecné pravidlá: 
Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí 
zodpovedať aktuálnemu 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 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 zapríčiniť tvorbu prachu 
a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. 
V prípade potreby použiť primerané (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 skontrolovať priľnavosť. 

 
Príprava podkladu: 
Stabilné, nosné, silne znečistené povrchy: 
Vyčistiť dôkladne vysokým tlakom pary. 

 

Staré nátery: 
Uvoľnené nátery, resp. nepriľnavé nátery odstrániť. 
Priľnavé nátery vyčistiť bežnými čistiacimi prostriedkami a 

vybrúsiť. 

 

Spekané vrstvy: 
Odstrániť brúskou na betónové podlahy. 

 

Trhliny a diery: 
Vyrezať, resp. vysekať, vyplniť vhodnou opravnou maltou a 

povrch zatmeliť. 

 

Spracovanie: 
Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri striekaní 

ohľadom použitia vnútorného priemeru trysky a tlaku 

materiálu dodržiavať údaje od výrobcu. 

 

Náterový systém: 

Interiér: 
1 x základný náter Methacryl-Fußbodenfarbe riedený 

pridaním 10 % vody a 2 x ako konečný nezriedený náter 

Methacryl-Fußbodenfarbe. 
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Exteriér: 
Na reguláciu savosti a spevnenia podkladu naniesť ako 

základný náter impregnáciu wikulac FH 20. Na utesnenie 

podkladu pri stúpajúcej vlhkosti, alebo zabráneniu šírenia 

vlhkosti je možné naniesť výdatný základný náter 

impregnáciou SÜDWEST wikulac FH 20.   

Následne 2 x naniesť nezriedený náter Methacryl-

Fußbodenfarbe.  valcom, štetcom, alebo striekaním. 

 
Teplota pri spracovaní: 
Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote 

vzduchu a teplote objektu pod + 8°C. 

 

Riedenie / čistenie náradia:  
Zriediť pridaním max. 10 % vody. Pracovné nástroje vyčistiť 

vodou. 

 

Schnutie: 
Pri + 20°C /  60 % relatívnej vlhkosti vzduchu: 

 

Zaťažiteľné, pochôdzne,  

resp. prepracovateľné:  po cca. 8 hodinách 

Mechanicky zaťažiteľné:  po 3 dňoch 
Úplne preschnutie:  po 7 dňoch 

 

Farebná stálosť podľa BFS návodu č. 26: 
Trieda A, skupina 1 - 3 podľa farebného odtieňa.  

Farebné odtiene s organickými pigmentami (skupina 2 a 3) 

sa môžu aplikovať len v interiéri. 

 
Osobitné upozornenia: 
Neaplikovať na podlahy, po ktorých sa často jazdí, ako 
napr. garáže alebo priemyselné podlahy. V tomto prípade 

odporúčame náter SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel. 

 

Ak sa nanáša základný náter impregnáciou SÜDWEST 

wikulac FH 20 musí sa nanášať prvý náter Methacryl-

Fußbodenfarbe na nasledujúci deň. Pre rýchlejšie 

vytvrdnutie naneste na všetky podlahové povrchy iba jeden 

náter denne. Na lepšie spracovanie možno zriediť 

Methacryl-Fußbodenfarbe pridaním 2 – 3 % vody. Pri 

zapracovaní armovacieho tkaniva sú potrebné 3 nátery. 

 

Podlahový náter SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe nie 
je vhodný na povrchy so stojatou vodou. V exteriéri musia 

mať povrchy náchylné na vlhkosť dostatočný spád. 

 

Smernica ES 2004/42/ES: 
Produkt „Methacryl-Fußbodenfarbe“ nedosahuje najvyššiu 
hodnotu VOC kategórie produktov i (140 g/l), a týmto je 
VOC-konformný 

 
 

 
 
 
 

 

 
VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Polyakryláty (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo 

organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, voda, 

anorganické a minerálne spojivá, glykóly, glykoéter, estery 

alkoholov, zmáčadlo, odpeňovadlo, celulózové deriváty, 

aditíva hraničných plôch, polyuretánový zahusťovač, 

konzervačné látky na báze: metylchlórizotiazolinón, metyl- 
izotiazolinón a benzizotiazolinón. 

 

GISCODE:  BSW20 

 
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/CS 
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