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CHARAKTERISTIKA

Primalex Profitech - Interier je tvorený štyrmi bázami (L,D,Z a Z2). Jedná sa o špeciálnu náterovú hmotu, určenú na presné tónovanie na pastelové, stredné, tmavé a sýte odtiene
v kolorovacích automatoch. Má dobrú kryciu schopnosť, je odolná voči umývaniu a drhnutiu podľa normy DIN 53 778, diel 2 (20 000 cyklov). Neuzaviera priechod vodným parám.
Zohľadňuje špecifické potreby profesionálov v tejto oblasti. Tento rad bol vyvinutý v spolupráci s PPG Architectural Coatings laboratóriami – sieťou deviatich európskych špičkových
pracovísk s centrami vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a Francúzsku. Pri vývoji boli využité skúsenosti a vedomosti pochádzajúce z vývoja viac než 1 000 receptúr na trhoch
západnej Európy. Záverečné hodnotenie sa uskutočnilo v laboratóriu PPG Bochum, Germany. Výsledky testovania potvrdzujú úplnú porovnateľnosť s najlepšími výrobkami na trhu.
Garancia kvality je pri výrobe zabezpečovaná monitorovaním 10 parametrov, pričom dôraz bol kladený najmä na presnosť pri tónovaní zvoleného odtieňa, farebnú stálosť, kryciu schopnosť
a mechanické ako aj aplikačné vlastnosti.

POUŽITIE

Natónovaná náterová hmota je vhodná na nátery vyzretých nových omietok, pevných suchých starých podkladov a sadrokartónových dosiek vo vnútorných priestoroch – obývacie
priestory, kúpeľne, kuchyne, detské izby, školy, nemocnice, reprezentatívne a komerčné objekty (kancelárie, hotely, predajné priestory).

ZLOŽENIE

Vodná suspenzia titanovej bieloby, mletého vápenca, ďalších špeciálnych plnív na zlepšenie krycej schopnosti a organickej disperzie s prídavkom aditív. Bázy Z a Z2 neobsahujú titanovú
bielobu.

APLIKAČNÝ POSTUP

Podklad pre náter musí byť súdržný, nie je ho možné použiť na steny, z ktorých v dôsledku vzlínania alebo presakovania vlhkosti odpadáva náter alebo omietka. Nové omietky musia byť
vyzreté min. 4 týždne. Pred samotným maľovaním steny očistíme od prachu a prípadné mastnoty umyjeme mydlovým roztokom. Hrubšie vrstvy starých náterov oškrabeme. Nové steny
a staré pevné povrchy penetrujeme (spevníme) Primalex Univerzálnou penetráciou podľa návodu na použitie. Opravované povrchy stien s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné
povrchy penetrujeme Primalex Hĺbkovou penetráciou podľa návodu na použitie. Pri nanášaní penetrácie na menej pevné podkladové nátery používame radšej maliarsku štetku.
Natónovaný Primalex Profitech – Interier nie je potrebné riediť. Pred použitím odporúčame obsah v obale premiešať. Nanáša sa valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním. (Na
sadrokartón je vhodné použiť valček určený na sadrokartón). Na málo znečistené podklady alebo na podklady podobného odtieňa postačí aplikovať náterovú hmotu jedenkrát, na ostatné
podklady dvakrát, vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.
Pri sýtych žltých, oranžových a červených odtieňoch je potrebné aplikovať viac vrstiev.
Ak sa Primalex Profitech – Interier nariedi vodou (na 1 objemový diel náterovej hmoty max. 0,2 dielu vody), použijeme ho iba na prvý náter nasiakavého podkladu. (Nepoužívať na
menej nasiakavé nerovné povrchy, kde v dôsledku nariedenia môže dochádzať k zlievaniu náteru). Druhý náter aplikujeme neriedenou náterovou hmotou.
Primalex Profitech – Interier nanášame pri teplote vyššej než +10°C. Počas aplikácie odporúčame zakryť nenatierané plochy a ostatné zariadenie. Znečistené miesta a znečistené
maliarske náradie je potrebné umyť vodou ešte pred zaschnutím. Zaschnutý náter sa ťažko umýva najmä z poréznych a keramických podkladov.

UPOZORNENIE

Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min. 24 mesiacov od dátumu výroby. Primalex Profitech – Interier nesmie zamrznúť!

SKLADOVANIE

Skladuje sa v suchých uzatvorených skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C.
Palety s uzatvorenými obalmi nesmú byť skladované na sebe.

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA

Primalex Profitech - Interier je vyrobený z ekologicky nezávadných surovín. Napriek tomu pri práci s ním nejedzte a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo
okuliarami a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosólu Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde
k zasiahnutiu očí vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom.
Nespotrebovanú náterovú hmotu po zaschnutí uložte do komunálneho odpadu. Obal je úplne recyklovateľný .Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových
odpadov určené obcou.

VOC

A/a, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 30g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 10g/l VOC
v stave pripravenom na použite vr. pigmentových pást na tónovanie.
Technické parametre

Aplikácia Airless
(overené na striekacích zariadeniach STORCH)

Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Objemová hmotnosť (kg/l)
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
Odolnosť voči oteru za mokra podľa ČSN EN 13300 (trieda)
Prídržnosť na pórobetóne /betóne (MPa)
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd (m)
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie (% vody)
Tryska
Tlak (bar)

9 - 10*
1,44 - 1,56
min. 20 000
2
2,92
0,04 - 0,09
34 - 41
max. 5
517, 717
120 - 140

* Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.
Pri aplikácii náteru je potrebné počítať s vyššou spotrebou náterovej hmoty na 1. vrstvu a s nižšou spotrebou
na 2. vrstvu vzhľadom k priemernej výdatnosti uvedenej v piktograme a tabuľke.
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PRIMALEX PROFITECH® EXTERIER
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CHARAKTERISTIKA

Primalex Profitech – Exterier je tvorený tromi bázami (L,D,Z). Jedná sa o špeciálnu fasádnu náterovú hmotu, určenú na presné tónovanie na pastelové, stredné a sýte odtiene
v kolorovacích automatoch. Je odolný voči umývaniu a drhnutiu podľa normy DIN 53 778, diel 2 (20 000 cyklov) a voči poveternostným vplyvom, vrátane kyslých dažďov. Po zaschnutí je
náter mrazuvzdorný. Neuzaviera priechod vodným parám.
Zohľadňuje špecifické potreby profesionálov v tejto oblasti. Tento rad bol vyvinutý v spolupráci s PPG Architectural Coatings laboratóriami – sieťou deviatich európskych špičkových
pracovísk s centrami vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a Francúzsku. Pri vývoji boli využité skúsenosti a vedomosti pochádzajúce z vývoja viac než 1 000 receptúr na trhoch
západnej Európy. Záverečné hodnotenie sa uskutočnilo v laboratóriu PPG Sermamagny France. Výsledky testovania potvrdzujú úplnú porovnateľnosť s najlepšími výrobkami na trhu.
Garancia kvality je pri výrobe zabezpečovaná monitorovaním 10 parametrov, pričom dôraz bol kladený najmä na presnosť pri tónovaní zvoleného odtieňa, farebnú stálosť, kryciu schopnosť
a mechanické ako aj aplikačné vlastnosti.

POUŽITIE

Natónovaná náterová hmota je vhodná na vonkajšie nátery (nástreky) vyzretého povrchu vápennocementových omietok, brizolitu, betónu, pórobetónu a pod. - pre rodinné a bytové domy,
výrobné a predajné objekty. Nie je vhodná na staré, nedostatočné izolované objekty, kde stenami vzlína voda zo základov.

ZLOŽENIE

Vodná suspenzia titanovej bieloby, mletého vápenca, ďalších plnív a organickej disperzie s prídavkom aditív vr. špeciálneho fungicídneho a hydrofóbneho aditíva. Báza Z neobsahuje titanovú bielobu.

APLIKAČNÝ POSTUP

Pred samotným maľovaním steny očistíme od prachu a nečistôt. Poškodené a nesúdržné povrchy musia byť odstránené a opravené. Všetky plochy, ktoré nemajú byť natierané je potrebné
zakryť (obklady stien, dlažby). Na novú omietku sa Primalex Profitech – Exterier nanáša až po jej vyzretí, to je min. po 4 týždňoch.
Nové steny a staré pevné povrchy penetrujeme (spevníme) Primalex Univerzálnou penetráciou podľa návodu na použitie. Opravované povrchy stien s rozdielnou nasiakavosťou
a menej pevné povrchy penetrujeme Primalex Hĺbkovou penetráciou podľa návodu na použitie. Penetračnú vrstvu nanášame najlepšie valčekom alebo maliarskou štetkou.
Natónovaný Primalex Profitech – Exterier nie je potrebné riediť. Pred použitím odporúčame obsah v obale premiešať (nevmiešať vzduchové bubliny). Nanáša sa plyšovým valčekom,
maliarskou štetkou alebo striekaním. Náterová hmota sa aplikuje dvakrát, vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, pričom predchádzajúci náter musí byť dokonale zaschnutý. Nátery sa
aplikujú pri teplote +10 až +25 °C. Nenatierať počas prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť) ani počas dažďa.
Ak sa Primalex Profitech – Exterier nariedi vodou (na 1 objemový diel náterovej hmoty max. 0,2 dielu vody), použijeme ho iba na prvý náter nasiakavého podkladu. (Nepoužívať na
menej nasiakavé nerovné povrchy, kde v dôsledku nariedenia môže dochádzať k zlievaniu náteru). Druhý náter aplikujeme neriedenou náterovou hmotou. Sýte odtiene si môžu vyžadovať
ďalšiu vrstvu taktiež neriedenou náterovou hmotou.
Znečistené miesta a znečistené maliarske náradie je potrebné umyť vodou ešte pred zaschnutím.

UPOZORNENIE

Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min. 24 mesiacov od dátumu výroby. Primalex Profitech – Exterier nesmie zamrznúť!

SKLADOVANIE

Skladuje sa v suchých uzatvorených skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C. Palety s uzatvorenými obalmi nesmú byť skladované na sebe.

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA

Primalex Profitech - Exterier je vyrobený z ekologicky nezávadných surovín. Napriek tomu pri práci s ním nejedzte a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo
okuliarami a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosólu Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde
k zasiahnutiu očí vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom.
Nespotrebovanú náterovú hmotu po zaschnutí uložte do komunálneho odpadu. Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových
odpadov určené obcou.

VOC

A/c, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 40g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 10g/l VOC v stave pripravenom na použite vr. pigmentových pást na tónovanie.
Technické parametre

Aplikácia Airless
(overené na striekacích zariadeniach STORCH)

Výdatnosť pri dvoch náteroch (m2/l)
Objemová hmotnosť (kg/l)
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
Odolnosť voči oteru za mokra podľa ČSN 13300 (trieda)
Prídržnosť na pórobetóne/betóne (MPa)
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd (m)
Mrazuvzdornosť (cykly)
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
Prídržnosť na betóne po teplotných šokoch (MPa)
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
Rýchlosť prenikania vody w24 (kg.m-2.h0,5)
Belosť L bázy (%BaSO4)
Riedenie (% vody)
Tryska
Tlak ( bar)

6 - 10*
1,44 - 1,53
min. 20 000
2
min. 0,43 / min.
0,08 - 0,12
min. 25
1,44 - 2,67
1,24 - 1,38
min. 25
0,05
90
max. 5
517, 717
120 - 140

* Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.
Pri aplikácii náteru je potrebné počítať s vyššou spotrebou náterovej hmoty na 1. vrstvu a s nižšou spotrebou
na 2. vrstvu vzhľadom k priemernej výdatnosti uvedenej v piktograme a tabuľke.
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