TECHNICKÝ LIST

• Pro rychlé opravy stěn

VLASTNOSTI
Díky originálnímu balení výrobku v praktické tubě napomáhá rychle překrývat
a maskovat malé skvrny a škrábance na stěnách. Vysoký stupeň otěru za
sucha a bělost v osvědčené kvalitě Primalex, možnosti okamžitého použití spolu
s jednoduchou aplikací formou integrované houbičky jsou zárukou dosažení
očekávaného výsledku. Primalex POLAR FIX patří skladbou surovin, technickými
parametry i kvalitou do skupiny vnitřních malířských nátěrů úrovně Primalex
POLAR.

• Integrovaná houbička
pro aplikaci

• Vysoká kryvost
• Okamžité použití

POUŽITÍ
Ideální pro lokální opravy drobných defektů na stěnách i stropech
interiérů (např. okolo vypínačů, skvrny od klik, šmouhy od bot, apod.),
které jsou natřeny původními bílými vnitřními malířskými nátěry
s obdobnou úrovní bělosti a matu.

DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

PŘÍPRAVA PODKLADU
Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, zbavené
mastnoty a barvu odpuzujících částic.
Případné nesoudržné starší nátěry v místě poškození odstraňte.
V případě, že kvalita původního nátěru je celoplošně špatná
doporučujeme celkovou obnovu nátěru (postupujte dle pokynů
uvedených v Technických listech pro bílé vnitřní nátěry Primalex).
V případě specifických problémů (napadení plísněmi, skvrny od sazí,
kouře) doporučujeme použít pro obnovu povrchů specializované
výrobky z řady Primalex (např. PX Mykostop nebo PX Izoprim).

Při práci s výrobkem Primalex POLAR FIX nejezte, nepijte
a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními štítky
a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou.
Pokud dojde k zasažení očí vypláchněte je proudem vody. Při
přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí
ošetřete regeneračním krémem.

PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY
Tubu před použitím lehce promačkejte popř. protřepte.
APLIKACE
Sejměte víčko. Mírným stiskem tuby se integrovaná houba naplní
barvou. Poté nanášejte (nejlépe formou„tupování“) rovnoměrně
na opravovanou plochu. Houbička umožňuje okamžitou aplikaci
a eliminuje vzniku stop po štětci. Pro dosažení odpovídající kryvosti,
zejména u hrubších povrchů aplikaci opakujte po dokonalém
zaschnutí (tj. min. po 2 hod.). Účinnost zakrytí závisí také na velikosti
a charakteru opravované plochy.
DOBA SCHNUTÍ
Nátěr je suchý na dotek cca po 1-2 hodinách. Další vrstvu je
možné nanášet po 2 hodinách (údaje platí pro jednu vrstvu
nátěru o standardní tloušťce a standardních podmínkách
(T = 20°C; relativní vlhkost vzduchu 50%). Snížení teploty nebo
zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Bělost (% BaSO4)
Objemová hmotnost (kg/l)
Obsah těkavých látek (%)
Přídržnost k betonu (MPa)
Propustnost pro vodní páru sd (m)
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)

min. 92
1,48
max. 48
min. 0,4
max. 0,07
0

Prostředky pro očištění povrchů před malováním – smetáček;
mýdlový roztok.
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).
Může vyvolat alergickou reakci.
Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní
kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
VOC
IIA/a maximální prahová hodnota obsahu VOC je 30 g/l
(2010); tento výrobek obsahuje maximálně 3 g/l VOC ve stavu
připraveném k použití.
Nepoužitou barvu lze (pokud nebyla naředěná vodou) uchovat
v dobře uzavřeném obalu pro případné opravy. Výrobek si
při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu
uchovává užitné vlastnosti minimálně do dne uvedeného na
obalu. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními,
regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Zbytky
výrobku: O 08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené
pod položkou 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.
Případné další podrobnější informace je možné nalézt
v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na
vyžádání nebo ke stažení na www.primalex.cz.

INFORMACE O PRODUKTU
Balení
Barevnost
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg)
Základní složení
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100 ml
bílá*
cca 0,6
Vodná suspenze titanové běloby, kaolinu,
jemně mletých,vápenců, dalších funkčních
plniv, záhustky na bázi celulózových etherů,
organické disperze a chemických aditiv

www.primalex.cz

V případě potřeby odstranění starých (původních) nátěrů zn. Primalex
postupujte dle doporučení (viz Příprava podkladu).
Při odstraňování používejte prostředky pro ochranu dýchacích
cest, ochranné brýle a zajistěte dobré větrání místnosti. Dodržujte
základní hygienické předpisy - nejezte, nepijte a nekuřte.
Zbytky odstraněného výrobku likvidujte pod kódem odpadu
O 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 170901; 170902; 170903.
SKLADOVÁNÍ
SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5°C až +35°C.
NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.
Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném
obalu uchovává užitné vlastnosti minimálně do dne uvedeného na
obalu (tj. 36 měsíců).
OSTATNÍ INFORMACE
Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností
s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší
výsledky na profesionální úrovni.
Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho
nevhodným výběrem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně
a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné
k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace.
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.
Datum poslední revize 10/2020.
Sledujte případné aktualizace Technického listu také na
www.primalex.cz.
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