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PRIMART 600 
 

Technický list SC 00152 
 

 
NÁZEV: PRIMART 600 
TYP: vodou ředitelná penetrace základního nátěru pro interiéry 
POUŽITÍ: šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.690 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C 
 Vydatnost: 12 - 14 m2/LT jedna vrstva (může se lišit v závislosti 

od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu 
a metody aplikace)  
 

 Estetický efekt: matný 
 Zabarvení: Bíla (barvu je možné barvit pomocí COLORI nebo 

barvami pro vodní systémy odolné vůči UV 
záření)  

 Balení: LT. 1 - LT. 2,5 – LT. 5 
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotyk: po 30 minutách při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 12 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Dobře odolává venkovské a mořské atmosféře. Nezabrání to 
transplantaci stěny. 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

Ujistěte se, že je podklad stabilní a odstraňte nečistoty. Odstraňte 
všechny staré loupací a křídové barvy a povrch omyjte vhodným 
saponátem. Pokud je to nutné, vyplňte všechny praskliny a po 
zaschnutí, naneste jednu vrstvu PRIMART 600 zředěnou 50% 
vodou a přibližně po 4 hodinách při 20 °C naneste druhů vrstvu 
Primartu 600 zředěného 15 - 20% vodou, abyste pokryli povrch. 
Naopak, pokud je povrch stabilní  a hladký,  neodlupuje se  ani se 
nezmění a pouze   tam,  kde je to nutné,  aby  byla  stěna  hladká.  
Poté naneste  PRIMART 600 v celé vrstvě zředěný 15-20 % vodou. 
PRIMART 600 musí být aplikován s válečkem, štětcem nebo 
postřikem křížovou  aplikací, aby měl lepší krytí. Po 4 hodinách při 
teplotě 20 °C bude možné pokračovat v aplikaci Sabulador Lux 
nebo Sabulador Matt.  

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití 15 – 20% s vodou 
APLIKÁCIA: způsob: Štětcem, válečkem nebo stříkací pistole 
 počet vrstev: 1 nebo 2 
 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +5 °C do +30 °C. 

 
SKLADOVÁNÍ: 

 
ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +5 °C do +30 °C. 

STABILITA: přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou 

a saponátem.   
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určený pro profesionální použití.  
Před použitím je potřebné přečítat celý návod a  Bezpečnostní list. 
 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a poraďte 
se s lékáren.  
Podrobné informace a pokyny při manipulací, bezpečnosti a osobní ochraně  sú 
uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové 
stránce www.dsluxdecor.sk 
 
Nářadí je nutné hned po použití důkladné umýt vodou a vhodným čistícím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydaní: č.10, Srpen 2019 
 
Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A.  Via dell'Industria, 80,  60020 POLVERIGI (AN) – ITALY 
 

http://www.dsluxdecor.cz/
http://www.dsluxdecor.sk/

	PRIMART 600

