
 

      

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. 

 

Prípravné materiály pre interiér a fasádu  

       

SÜDWEST ThixGrund 30012 

  

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
Použitie: 
Univerzálny gelový penetračný náter bez obsahu 

rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.  

 

Určený na spevnenie nosných starých náterov v interiéri aj 

exteriéri a  zníženie savosti sadrokartónových, poréznych a 

savých podkladov. 

 
Penetračný náter ThixGrund sa vyznačuje vysokou hĺbkou 

prieniku a dobrými vlastnosťami podporujúcimi priľnavosť. 

 
Produkt je testovaný na obsah škodlivých látok TÜV 
nezávislým inštitútom.  

 
Vlastnosti:  
- gélová konzistencia 

- vysoká penetračná schopnosť 

- jednoduché použitie – nekvapká 

- časovo úsporná aplikácia 

- spevňujúci podklad 

- sprostredkujúci priľnavosť 

- regulujúci nasiakavosť 

- s nízkymi emisiami, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel 

- bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt 

 
Farebný odtieň: 0901 bezfarebný 

 
Objem:  5 l, 10 l 

 
Spotreba: 100 – 400 ml / m2 na jednu vrstvu. V 

  závislosti od nasiakavosti a drsnosti 
  podkladu môže viesť k inej spotrebe. 

 
Hustota: cca. 1,0 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. 

 

Spracovanie: 
Pred použitím dobre premiešať. 
Nanášať štetcom, valcom alebo striekaním. 
Pripravené na aplikáciu.  
Môže byť zriedený až do 5% vodou.  
Ďalšiu vrstvu aplikovať (pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti 
vzduchu) po 12 hodinách. 

 

Teplota spracovania: 
Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote 
vzduchu a teplote objektu pod +5°C a nie vyššej ako +30°C. 

 
Smernica EG 2004/42/EG: 
Výrobok "ThixGrund" spadá pod maximálnu hodnotu VOC 
kategórii výrobkov h (30 g / l), a týmto je VOC-konformný. 

 
VDL prehlásenie (obsiahnuté látky): 
Polymérna disperzia, anorganické spojivá, organické 
pigmenty, voda, zahusťovadlá, hydrofóbne činidlá, 
odpeňovače, detergenty, prostriedky na ochranu pri 
skladovaní na báze benzizotiazolinón (BIT) 
 

GISCODE: BSW40 
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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 pevne 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: Apríl / 2019 / CS 
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