
 

       

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 Acryl-Spachtel 30560 

  

  

 
Rozsah použitia: 
Acryl-Spachtel je opravný tmel na vyplnenie a vyhladenie 

pórov, štrbín a dier v interiéri a exteriéri. Produkt je možné 

v krátkom čase viackrát nanášať navlhko v tenkých 

vrstvách. 

 

Podklady: 
Všetky druhy dreva (interiér), drevotriesky (interiér), 

omietky, betón, základové železo, staré odolné nátery. 

 

Vlastnosti: 
- Náterový plniaci tmel a tmel na škvrny pri použití na 

malé plochy 
- Rýchle schnutie 
- Dobre vyplňujúci 
- Čisté uzavretie pórov  
- Dobre brúsiteľný 
- Ekologicky neškodný 
- Jemne zapáchajúci 
- Vo vlhkom stave rozpustný vo vode 
- Schnúci bez tvorenia prasklín do cca 1 mm náteru 
- Univerzálne pretierateľný tiež s nátermi na báze 

syntetických živíc 
 

 

Farebný odtieň: 9110 biela 

 
Balenie:  400 g a 1,3 kg tuba   

  

Spotreba:  podľa použitia 

 
Stupeň lesku:  matný 

 

 

 

 

 

Použitie: 

Všeobecné pravidlá: 

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia 

zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a 

prípravné práce je treba 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 tvorbu prachu a 

pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade 

potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie. 

 
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 

deliacich substancií. Neznáme povrchy sa musia otestovať 

na nosnosť a vhodnosť nanesenia následných vrstiev 
náteru. Prípadne vyskúšať na vzorke z plochy a priľnavosť 

vyskúšať pomocou mriežky a útržku pásky. Pri viacerých 

vrstvách náteru sa musí medzi jednotlivými vrstvami urobiť 

medzibrús. 

 
Príprava podkladu: 

Všetky druhy dreva, drevotriesky 

Na drevo a drevené hmoty v interiéri naneste základný 

náter AquaVision All-Grund. 

 
Železo: 
V interiéri natrieť základom AquaVision All-Grund. 

V exteriéri natrieť základom SÜDWEST All-Grund. 

 
Omietka / betón: 
Veľmi nasiakavé minerálne podklady natrite vhodným 

základom. Na minerálne podklady ako omietky a betón 

použite Acryl-Spachtel až po ich úplnom vyschnutí. 

 
Staré nosné lakovania: 
Dôkladne vybrúsiť alebo vyčistiť intenzívnym alkalizátorom. 
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SÜDWEST Acryl-Spachtel  

 

 

 
Spracovanie: 
Vystierkovať plochou stierkou (napr. japonská stierka). Pri 

zatieraní väčších priehlbín je potrebné viackrát namokro 

naniesť tenkú vrstvu. V jednom pracovnom kroku nesmie 

byť hrúbka vrstvy viac ako 1 mm.   

 
V exteriéri po nanesení opravného tmelu Acryl-Spachtel je 

nutné ošetrenú plochu bezprostredne po vyschnutí pretrieť. 

 
Teplota spracovania: 
Optimálna teplota spracovania je +10 °C až +25 °C 

(cca 60 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nesmie sa aplikovať 

a sušiť pri teplote objektu a teplote vzduchu pod +5 °C 

a taktiež nie v sálavom slnku. 

 
Riedenie / čistenie náradia: 
Spracovať bez riedenia. Náradie vyčistiť vodou. Tvrdé 

zvyšky stierky zoškrabnúť, resp. obrúsiť. 

 

Sušenie: 
(+20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, hrúbka mokrej 

vrstvy 1 mm). 

Pevná na uchopenie      po cca 0,5 – 1 hodine 

Brúsiteľná:       po cca 1 – 2 hodinách 

Natierateľná s 

disperznými nátermi:      po cca 2 hodinách 

Natierateľná so  

syntetickými nátermi:       po cca 24 hodinách 

 
Pri väčších hrúbkach vrstvy sa čas schnutia predlžuje. 

 

EG-smernica 2004/42/EG: 
Produkt „Acryl-Spachtel, rýchloschnúci” nepodlieha 

smernici VOC (out of scope). 

 

VDL-Deklarácia: 
Polystyrolacrylat, Oxid titaničitý, minerálna plniaca hmota, 

voda, aditíva hraničných plôch, neutralizačné prostriedky, 

1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 

5-Chlór-2-methyl-3-(2H)-isothiazol 

 

 
GISCODE:                   BSW 20 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas prác 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. 

Nezriedené, resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať 

do spodnej vody, vodojemov alebo do kanalizácie. 

 

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 
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