
Barva

Bílá
Možné tónování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva

Technické parametry
Bělost (% BaSO4)

min. 86

Objemová hmotnost (kg/l)

1,62

Odolnost proti otěru za sucha (stupně)

0,5–1

Přídržnost na betonu (MPa)

0,84

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)

0,01

Obsah těkavých látek (%)

27

Balení
Plastové obaly (kg)

7,5 ■ 15 ■ 40

Aplikace

    

vlněný
váleček

molitanový
váleček

stříkací
pistole
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CHARAKTERISTIKA
Otěruvzdorný vnitřní nátěr pro reliéfní malbu. Je plněn přírodním celulózovým vláknem, které 
umožní vytvořit reliéfní vrstvu bez praskání. Podle míry ředění vytvoří buď hladký povrch 
(především pro základní vrstvu) nebo bez přidání vody plastický reliéf výšky 2 až 3 mm. Vlastní 
struktura je přímo závislá na použitém typu aplikačního nářadí. Propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ
Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX
Obývací prostory, reprezentativní prostory, kanceláře, prodejní prostory, dětské pokoje.

SLOŽENÍ
Vodná suspenze kaolinu, vápenců, titanové běloby, karboxymetylcelulózy, organické disperze, 
chemických aditiv a speciálních celulózových vláken.

VYDATNOST
Při dvou nátěrech 1,5–2 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU A VYTVOŘENÍ RELIÉFNÍ MALBY
Před vlastním malováním zbavíme stěny i sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy 
starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, 
sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) Primalexem 
Hloubková penetrace. Primalex Plastik nanášíme ve dvou vrstvách. První vrstva (naředěnou 
nátěrovou hmotou) je nutná pro základní zakrytí povrchu, druhá (neředěnou nátěrovou 
hmotou) pro dosažení požadované reliéfní malby. Nanesenou vrstvu nátěrové hmoty na 
stěně válečkem několikrát přejíždíme libovolným směrem, abychom docílili rovnoměrný 
vzhled reliéfu. Poslední tah válečkem musí být vždy jedním směrem (shora – dolů, apod.).

UPOZORNĚNÍ
Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. 
Primalex Plastik nesmí zmrznout!

Primalex pro vnitřní prostory jsou nehořlavé 
Primalex důkladně větrejte, 




