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PRIMALEX PROFITECH® EXTERIER
  CHARAKTERISTIKA

Primalex Profitech – Exterier je tvořen třemi bázemi (L, D, Z), což jsou speciální fasádní nátěrové hmoty, určené k obarvení na pastelové, střední a syté odstíny v kolorovacích 
automatech. Je odolná proti mytí a drhnutí dle normy DIN 53 778, díl 2 (20 000 cyklů) a proti povětrnostním vlivům, včetně kyselých dešťů. Po zaschnutí je nátěr mrazuvzdorný. 
Neuzavírá průchod vodním parám.  
Zohledňuje specifické potřeby profesionálů v této oblasti. Tato řada byla vyvinuta ve spolupráci s PPG Architectural Coatings laboratořemi, což je síť devíti špičkových evropských 
pracovišť s centry ve Velké Británii, Holandsku, Německu a Francii. Při vývoji bylo využito zkušeností a poznatků z více než 1.000 receptur na vyspělých trzích západní Evropy. 
Závěrečné hodnocení proběhlo v laboratoři PPG Sermamagny France. Výsledky testování potvrzují plnou srovnatelnost s nejlepšími produkty na trhu. Garance kvality je při výrobě 
zajištována monitorováním 10 parametrů. Důraz byl kladen zejména na přesnost obarvení na zvolený odstín, kryvost a mechanické i aplikační vlastnosti.

  POUŽITÍ
Obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům (nástřikům) vyzrálého povrchu vápenocementových omítek, břízolitu, betonu, pórobetonu apod. Není vhodná na staré, 
nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů.

  DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX
Rodinné a bytové domy, výrobní a prodejní objekty

  SLOŽENÍ
Vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence, dalších plniv a organické disperze s přídavkem aditiv vč. speciálního fungicidního a hydrofobního aditiva. Báze Z  neobsahuje titanovou bělobu.

  APLIKAČNÍ POSTUP
Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny. Všechny plochy, které nemají být natřeny je 
třeba zakrýt (obklady stěn, dlažby). Na novou omítku se Primalex Profitech - Exterier nanáší až po jejím vyzrání, to je min. po 4 týdnech. 
Nové stěny a staré pevné povrchy penetrujeme (zpevníme) Primalexem Univerzální penetrace podle návodu k použití. Opravované povrchy stěn s rozdílnou savostí a méně pevné 
povrchy penetrujeme Primalexem Hloubková penetrace podle návodu k použití. Penetrační vrstvu nanášíme nejlépe štětkou, válečkem  nebo nízkotlakým stříkáním.
Obarvený Primalex Profitech - Exterier není nutné ředit. Před použitím doporučujeme obsah v obalu promíchat (nevmíchat vzduchové bubliny). Nanáší se plyšovým válečkem, 
štětkou nebo stříkáním. Nátěrová hmota se aplikuje dvakrát, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy, přičemž předchozí nátěr musí být dokonale zaschlý. Nátěry se provádí při teplotě 
+10°C až +25°C. Nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště.
Pokud se Primalex Profitech - Exterier  naředí vodou (na 1 objemový díl nátěrové hmoty max. 0,2 dílu vody),  použijeme jej pouze na první nátěr savého podkladu. (Nepoužívat 
na méně savé nerovné povrchy, kde v důsledku naředění může docházet ke slévání nátěru). Druhý nátěr provádíme nátěrovou hmotou neředěnou. Syté odstíny mohou vyžadovat 
další vrstvu opět neředěnou nátěrovou hmotou. Znečištěná místa a malířské potřeby je nutné umýt před zaschnutím nátěru!

  UPOZORNĚNÍ
Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. Primalex Profitech - Exterier nesmí zmrznout!

  SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.  Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

  BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE
Primalex Profitech - Exterier  je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Přesto při práci s ním nejezte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči obličejovým štítem nebo 
brýlemi a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení 
očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete ochranným krémem. Nespotřebovanou nátěrovou hmotu po zaschnutí 
uložte do komunálního odpadu. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

  VOC
A/c, max. prahová hodnota VOC je 40 g/l (2010), tento výrobek obsahuje maximálně 10 g/l VOC ve stavu  připraveném k použití vč. pigmentových past pro obarvení.

(1 vrstva)

Technické parametry Vydatnost při dvou nátěrech (m2/l) 4 - 5

Objemová hmotnost (kg/l) 1,44 - 1,53

Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly) min. 20000

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN 13300 (třída) 2

Přídržnost na porobetonu / betonu (MPa) min. 0,43 / min. 1,9

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m) 0,08 - 0,12

Mrazuvzdornost (cykly) min. 25

Přídržnost na betonu po cyklech mrazu (MPa) 1,44 - 2,67

Přídržnost na betonu po teplotních šocích (MPa) 1,24 - 1,38

Odolnost teplotním šokům (cykly) min. 25

Rychlost pronikání vody w24 (kg.m-2.h0,5) 0,05

Bělost L báze (%BaSO4) 90


