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Aplikační postup:
Příprava podkladu: Povrch určený pro nátěr musí být dokonale 
připravený, tzn. suchý, čistý, bez prachu a zbavený nepřilnavých 
čás . Při aplikaci Primalex SCRIPTO na stěny doporučujeme jako 
podklad kvalitní nátěry úrovně Primalex For ssimo a vyšší. Nevyz- 
rálé nebo neošetřené povrchy mohou způsobit změnu barevnos  
nebo jiné defekty. 
V případě lakovaných povrchů nebo dřevěných či kovových prvků 
(vč. lehkých kovů) doporučujeme nejprve ověřit kompa bilitu a přil- 
navost na malém vzorku plochy. 
Pokud nechcete použít nátěr celoplošně, doporučujeme vámi 
vybranou plochu vymezit pomocí zakrývací pásky a pak aplikovat 
Primalex SCRIPTO. Pro aplikaci na menší plochy můžete použít štětec 
a op málně natřít 2 vrstvy, větší plochy válečkem ve 3 vrstvách pro 
získání potřebné tloušťky nátěru. Další vrstvu je možné aplikovat po 
2-4 hodinách v závislos  na teplotě a vlhkos  okolí.
Finální vzhled povrchu po aplikaci je lesklý a může ztmavit barvu 
základního povrchu. Po dokončení aplikace doporučujeme 
místnost důkladně větrat, charakteris cký zápach po nátěru 
vymízi max. do jednoho dne.

Pro popisování/kreslení používejte 
pouze fixy na „whiteboard“ tabule. 

Pro čištění/mazání použijte houbičku
na „whiteboard“ popř. látku typu flanel. 

Použi :
Aplikovatelný kdekoliv v interiéru na kvalitní hladké povrchy, např. 
ve školách, školkách náhradou za klasické tabule, kancelářích nebo 
konferenčních místnostech pro vytvoření interak vních ploch nebo 
doma pro vytvoření originálních funkčních ploch na stěnách, 
dveřích či nábytku



Primalex SCRIPTO je speciální nátěr, který umožňuje proměnit 
natřené povrchy v kreslící, popisovací plochy s vlastnostmi 
klasických „whiteboardů“ (bílých popisovatelných tabulí). 
Aplikovat jej můžete na jakémkoliv kvalitním hladkém povrchu      
v interiéru, a to nejen na stěnách, ale dokonce také na nábytek.   
Je připraven ve formě transparentního nátěru, aby mohla být 
zachována barevnost původního povrchu.
Vytváří dokonalou ochrannou vrstvu, kde můžete naplno 
rozvíjet své myšlenky a krea vitu. Kresbu vašeho dítka,          
poznámky z porady nebo vzkaz od partnera pak snadno            
a kdykoliv odstraníte setřením hadříkem. 

VYDATNOST8-10 m2/l
V jedné vrstvě 8-10 m2/l 
podle způsobu nanášení 
a kvality povrchu.

APLIKACE
Na dotyk: 1 hodina
Pře ratelnost: po 2-4 hodinách
Popisovatelný: po 24 hodinách

1 hod. ZASYCHÁNÍ
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Naše denní
nabídka?
Každý den jiná
i díky opakovaně
smazatelné zdi.
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Expandujte
se svým 
byznysem
na jakoukoli 
zeď v kanceláři!





Už nejen zeď
na Facebooku.
Najděte nová místa
pro příspěvky vašich
návštěvníků.
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Dejte dětem 
prostor, 
bez trvalých
následků pro 
váš interiér.





ART
Dětská fantazie 
nemá mezí.
Stejně jako 
využití barvy 

třeba na 
povrchu stolu.



SPLNĚNÉ
SNY

Pohádku na dobrou noc
už nemusíte jenom číst,

ale klidně ji můžete přímo
vepsat do dětských snů.









Všechno má 
své místo.
Ale jen do 
té doby, než 
to změníte.



LOGISTIKA



Stopy po vaření na zdi?
Oblíbený recept?
Nákupní seznam?
Chrání i připomíná 
cokoliv je pro 
vás důležité.





HOME
OFFICE

Máte spoustu nápadů
a inspirace pro své koníčky?

Pořiďte si zeď, která si za
vás zapamatuje cokoliv.







Náhradní 
řešení pro ty, 
kteří nechtějí

na zeď.
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