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PRIMER 1200 

 
Technický list SC 00239 

 
NÁZEV: PRIMER 1200 
TYP: vodou ředitelná penetrace 
POUŽITÍ: Bíla akrylovo- siloxanová vodou ředitelná penetrace určená do interiéru  

a exteriéru. 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.550 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C 
 Viskozita: 800 cps 
 Vydatnost: 8 - 10 m2/LT jedna vrstva (může se lišit v závislosti od 

povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody 
aplikace)  
 

 Stabilita: 24 měsíců, zásoby mezi +5 °C a + 30 °C 
 Zabarvení: bíla a tónovaná 
 Balení: 1-LT. 2,5-LT. 5-LT. 12-LT.  
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotyk: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 4 - 6 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

PRIMER 1200 je penetrace na bázi vody se snadnou aplikací, které se 
vyznačují dobrým krytím, odolností a omyvatelností. Může být aplikována 
na různé povrchy, jako cement, omítka, stěrka, sádrokarton, dřevo a 
železo a i na povrchy, které již byly natřeny (za předpokladu, že stávající 
nátěr není poškodený)  

 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

PRO VELIDOR FINE: Staré stěny. Odstraňte staru barvu  a  umyjte  vodou    
a  vhodným  saponátem.  Pak  naneste  PRIMER 1200 zředěný 50% 
vodou, aby působil jako fixační prostředek. Po přibližně  4  hodinách  při  
20 °C  naneste    druhou  vrstvu    PRIMER  1200  zředěnou 15 - 20% 
vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupají se, naneste jednu nebo 
dvě vrstvy PRIMER 1200 zředěné 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách při 20 
°C pokračujte v aplikaci VELIDOR  FINE. Nové povrchy. Použijte výplň k 
opravě povrchu. Když je povrch suchý pak naneste jeden nebo dva vrstvy 
PRIMER 1200 zředěný 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C 
pokračujte v aplikaci VELIDORU FINE. 
PRO ARTECO' 7 METAL: Naneste na nové nebo staré stěny za 
předpokladu, že jsou v dobrém stavu a nejsou mastné, prašné nebo 
vlhké. V opačném případě s nimi zacházejte odpovídajícím způsobem a 
aplikujte vhodný fixační prostředek. Následně naneste jednu krycí vrstvu 
PRIMER 1200 zředěnou 15 - 20% vodou pomocí vlněného válce nebo 
štětcem (nebo stříkací pistolí) s křížovými tahy pro lepší pokrytí. Po 6 
hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci ARTECO' 7 METAL. 

PRO KLONDIKE CORTEN: Hladké povrchy:  Odstraňte starou 
odlupující barvu nebo rozpadající se barvu a umyjte odpovídajícím 
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saponátem. Dále aplikujte stěrku, pokud je to nutné k získání 
jednotného povrchu. Na vysušený povrch naneste vhodný fixační 
prostředek,  zejména na povrchy omyvatelné nebo na  omítky na bázi 
vápna. Dále naneste PRIMER 1200 s vlněným válečkem nebo štětcem 
nebo stříkací pistolí s křížovými tahy pro lepší  pokrytí. Po 6 hodinách 
při teplotě 20 °C aplikujte KLONDIKE CORTEN. 
Pro METEORE 10 CEMENTO A MARMORIZZATO: Ujistěte se, že povrch je 
stabilní a odstraňte všechny nečistoty. Odstraňte starou nebo rozpadající 
se barvu a umyjte povrch vhodným saponátem. Poté povrch podle potřeby 
omítněte a po zaschnutí omítky naneste fixační prostředek. Aplikujte 
PRIMER 1200 s vlněným válečkem,  štětcem  nebo  stříkací pistolí. Po  6  
hodinách  při  20 °C  aplikujte METEORE 10 a C 100 OVER nebo SABULADOR 
SOFT podle efektu, který vytváříte. Nové povrchy: v případě potřeby 
použijte stěrku k opravě povrchu. Na suchý povrch aplikujte PRIMER 1200 
zředěný 30% vodou. Po 4 hodinách při 20 °C pokračujte v aplikaci omítky 
METEORE 10 a povrchové úpravy V 14.Staré povrchy:  odstraňte  staré  
peelingové  nebo  křídové  barvy  a  umyjte  vhodným  mýdlovým  
produktem.   Dále naneste    nátěr  PRIMER  1200    zředěný  30%   vodou,    
aby působil jako fixační prostředek. Po 4 hodinách při 20°C pokračujte v 
aplikaci omítky METEORE 10 a dokončete Finishem V  14. 
PRO FOR ROCOCO STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ 
STUCCO VENEZIANO 800 E ROCOCO’GRASSELLO DI CALCE: Nové 
povrchy: v případě potřeby  opravte povrch. Vhodným materiálem Po 
zaschnutí povrch zbruste a  a naneste vrstvu PRIMER 1200 zředěný  
vodou na  15-20.   Přibližně  po  4  hodinách  při  teplotě 20 °C  
pokračujte v aplikaci rokokového Stucco Veneziano nebo rokokového 
Grassello di Calce. 
Staré povrchy: odstraňte starou špatně přilnavou nebo odlupující se 
barvu a omyjte vhodným prostředkem.   Dále  naneste    vrstvu PRIMER  
1200    zředěný  50%    vodou,  aby  působil  jako fixátor. Po  přibližně  
4    hodinách  při  20 °C  naneste    druhou vrstvu  PRIMER  1200  
zředěnou  20  -  30%  vodou.   Pokud jsou však  povrchy čisté a neloupají 
se, naneste jeden nátěr PRIMER 1200 zředěný 20 - 30% vodou. Po 4 
hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci Rococo Stucco Stucco 
Veneziano nebo Rococo Grassello di  Calce. 
PRO KLONDIKE FERRO: Ujistěte se, že je podklad stabilní a odstraňte  
nečistoty.   Odstraňte  veškerý  starý  nátěr  a  křídový  nátěr  pak  
umyjte povrch pomocí vhodného saponátu. Vyplňte všechny 
praskliny, pokud je to nutné, pak, jakmile podklad zaschne, naneste 
jednu vrstvu PRIMER 1200 na povrch pomocí vlněného válečku, 
štětcem nebo stříkající pistolí. Po 4 hodinách při 20 °C pokračujte v 
aplikaci KLONDIKE FERRO podle požadovaného účinku.   
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití, ředí se 15%-20% vodou 
APLIKÁCIA: způsob: válečkem 
 počet vrstev: 1 nebo 2 
 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +10 °C do +30 °C. 
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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.   
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.  
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