PRIMALEX PROFITECH® INTERIER
CHARAKTERISTIKA

Primalex Profitech - Interier je tvořen čtyřmi bázemi (L, D, Z a Z2). Jedná se o speciální nátěrovou hmotu určenou k přesnému obarvení na pastelové, střední, tmavé
a syté odstíny v kolorovacích automatech. Má dobrou kryvost, je odolná proti mytí a drhnutí podle normy DIN 53 778, díl 2 (20 000 cyklů). 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 Bochum, Germany. 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 pro nátěry vyzrálých nových omítek, pevných suchých starých podkladů a sádrokartonových desek ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Obývací prostory, koupelny, kuchyně, dětské pokoje, školy, nemocnice, reprezentativní i komerční objekty (kanceláře, hotely, prodejní prostory)

SLOŽENÍ

Vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence, dalších speciálních plniv pro zlepšení kryvosti a organické disperze s přídavkem aditiv. Báze Z a Z2 neobsahují titanovou bělobu.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad pro nátěr musí být soudržný, nelze použít na stěny ze kterých v důsledku vzlínání nebo prosakování vlhkosti odpadává nátěr nebo omítka. Nové omítky musí být vyzrálé
min. 4 týdny. Před vlastním malováním zbavíme stěny prachu otřením a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme. 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. Pro nanášení penetrace na méně pevné podkladové nátěry používáme raději štětku.
Obarvený Primalex Profitech - Interier není nutné ředit. Před použitím doporučujeme obsah v obalu promíchat. Nanáší se válečkem, štětkou nebo stříkáním. (Na sádrokarton je
vhodné použít váleček určený na sádrokarton). Nátěrovou hmotu postačí aplikovat jedenkrát na podklady málo znečištěné a podobného odstínu, na ostatní podklady dvakrát, vždy
po zaschnutí předchozí vrstvy.
Pokud se jedná o sytě žluté, oranžové a červené odstíny, je nutné aplikovat více vrstev.
Pokud se Primalex Profitech - Interier 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.
Primalex Profitech - Interier nanášíme při teplotě vyšší než +10 oC. Při aplikaci doporučujeme zakrýt nenatírané plochy a ostatní vybavení. Úkapy a znečištěné pomůcky je
nezbytné umýt vodou ještě před zaschnutím. Zaschlý nátěr se obtížně umývá zvláště z porézních a keramických podkladů.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.
Primalex Profitech Interier 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 - Interier 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/a, max. prahová hodnota VOC je 30 g/l (2010), tento výrobek obsahuje maximálně 10 g/l VOC ve stavu připraveném
k použití vč. pigmentových past pro obarvení.
Technické parametry

Vydatnost při dvou nátěrech (m2/l)

5

Objemová hmotnost (kg/l)

1,44 - 1,55

Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly)

min. 20000

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN 13300 (třída)

2

Přídržnost na porobetonu / betonu (MPa)

2,92

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)

0,04 - 0,09

Obsah těkavých látek (%)

32 - 41

Bělost L báze (%BaSO4)

91,5

KATEGORIE

BALENÍ

1

3

5

5,6

7,5

10

15

40

l

l

l

kg

kg

l

kg

kg

9-10
VYDATNOST

m2/l
(1 vrstva)

APLIKACE

BENEFITY

