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PRIMER 400 

 
Technický list SC 00186 

 
NÁZEV: PRIMER 400 
TYP: vodou ředitelná penetrace 
POUŽITIÍ: vodou ředitelná penetrace určená do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.420 ± 30 gr/LT při 20 °C 
 Vydatnost: 7 - 8 m2/LT jedna vrstva pro ARTECO 1 a ROCOCO 

ANTICANDO  
11 - 12 m2/LT jedna vrstva pro VALRENNU, 
VALSETIN, VALSETIN 2, POLISTOF 
20 - 25 m2/LT jedna vrstva pro METEORE 8 
na hladký povrch (může se lišit v závislosti od 
povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody 
aplikace)  
 

 Zabarvení: Bílý a tónovaný  
 Balení: LT. 0,750 - LT. 2,5 – LT. 5 
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: po 2 - 4 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

PRIMER 400 je vodou ředitelná penetrace určená do interiéru. PRIMER 
400 se jednoduše nanáší, je umývatelný, odolný a má dobru krycí 
schopnost. 

PŘÍPRAVA POVRCHU: pro VALRENNU: 
Staré stěny: Odstraňte staru nepřilnavú a odlupující se barvu na stene a omyjte ji 
vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny, jak je to 
potřebné. Jemně probruste. Potom aplikujte lokálně PRIMER 400 na opravované  
časti. Po přibližně 4 hodinách aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 ředěný vodou. Po 
4 hodinách pokračujte s aplikaci barvy VALRENNA. 
Nové steny:  Opravte nerovnosti steny, jak je to potřebné. Jemně probruste. 
Potom aplikujte lokálně PRIMER 400 na opravované  časti. Po přibližně 4 hodinách 
aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 ředěný vodou. Po 4 hodinách pokračujte 
s aplikaci barvy VALRENNA. 
pro ARTECO 1:  
Staré steny v exteriéry: Odstraňte staru nepřilnavú a odlupující se barvu na stene 
a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny, 
jak je to potřebné a probruste. Potom aplikujte vrstvu PRIMER 400 ředěný  vodou 
50% . Po přibližně 4 hodinách při teplotě 20°C aplikujte druhů vrstvu PRIMER 400 
ředěný vodou 30%. Po 4 hodinách při teplotě 20°C pokračujte s aplikaci ARTECO 
1. 
Nové steny v exteriéry: Opravte nerovnosti steny, jak je to potřebné. Po úplném 
vyschnutí podkladu ho jemně probruste a aplikujte PRIMER 400 neředěný. Po 4 
hodinách při teplotě 20°C pokračujte s aplikaci ARTECO 1. 
pro VALSETIN a VALSETIN 2:  
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Staré a nové stěny: Odstraňte staru nepřilnavú a odlupující se barvu na stene a 
omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny, jak 
je to potřebné. Jemně probruste a ujistěte se, že podklad je zcela hladký. Potom 
aplikujte PRIMER 400 ředěný vodou 50% jako fixační nátěr. Po 4 hodinách při 
teplotě 20° C aplikujte lokálně vrstvu PRIMER 400 neředěného len na opravované 
místa. Potom pokračujte s aplikaci na celý povrch druhé vrstvy PRIMER 400 
neředěného válečkem ve všech směrech, tak aby bol celý povrch rovnoměrně 
pokrytý. Poté pokračujte po přibližně 4 hodinách s aplikaci VALSETIN nebo 
VALSETIN 2. PRIMER 400 musí být tónovaný do požadovaného odtíná podle 
zvoleného odstínu VALSETIN nebo VALSETIN 2.  
pro ROCOCO  ANTICANDO: 
Staré stěny: Odstraňte staru nepřilnavú a odlupující se barvu na stene a omyjte ji 
vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Potom aplikujte PRIMER 400 ředěný 
vodou 50% jako fixační nátěr. Po 4 hodinách při teplotě 20°C aplikujte jednu vrstvu 
PRIMER 400 ředěný vodou 20 – 30 % . Po 4 hodinách při teplotě 20°C pokračujte 
s aplikaci ROCOCO ANTICANDO. 
Nové stěny: Opravte nerovnosti steny, jak je to potřebné a probruste. Po úplném 
vyschnutí podkladu ho jemně probruste a po 4 hodinách při teplotě 20°C aplikujte 
PRIMER 400 ředěný 15 -20%. Po 4 hodinách při teplotě 20°C pokračujte s aplikaci 
ROCOCO ANTICANDO. 
pro POLISTOF: 
Staré stěny: Odstraňte staru nepřilnavú a odlupující se barvu na stene a omyjte ji 
vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny, jak je to 
potřebné. Jemně probruste. Potom aplikujte lokálně PRIMER 400 na opravované  
časti. Po přibližně 4 hodinách aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 ředěný vodou 10-
20%. Po 4 hodinách pokračujte s aplikaci barvy POLISTOF.  
Nové stěny: Opravte nerovnosti steny, jak je to potřebné a probruste. Po 4 
hodinách při teplotě 20°C aplikujte lokálně vrstvu PRIMER 400 neředěného len na 
opravované místa. Potom aplikujte vrstvu PRIMER 400 ředěný vodou 10 – 20 %. 
Po 4 hodinách při teplotě 20°C pokračujte s aplikaci barvy POLISTOF.  
 
PRIMER 400 musí byť tónovaný do požadovaného odtíná podle zvoleného odtíná 
barvy POLISTOF. 
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  10 – 20 % pro POLISTOF, 10 – 30 % pro 
VALRENNU, VALSETIN, VALSETIN 2, ARTECO 1, 
ANTICANDO 
50 % pro METEORE 8 

APLIKACE: způsob: štětcem, válečkem, stříkací pistolí,  
 počet nátěrů: 1 nebo více  
TEPLOTA APLIKACE:  

od +5 °C do +30 °C 
 
SKLADOVÁNÍ: 

 
ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +10 °C do +30 °C. 

STABILITA: přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebila otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladné 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. 
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Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte 
se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním liste. 
Nářadí je nutné hněď po použití důkladně umyt 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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