
S I L I K A
Barva

Bílá
Možné tónování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva

(žlutá–okrová, šedá, hnědá, modrá)

Technické parametry
Bělost (% BaSO4)

min. 86

Objemová hmotnost (kg/l)

1,40

Přídržnost (MPa)
na betonu / na štuku

1,3 / 0,5

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)

0,06

Vodotěsnost (l.m-2.h0,5)
na betonu / na štuku

0,04 / 0,1

Mrazuvzdornost (cykly)

min. 25

Přídržnost po cyklech mrazu (MPa)
na betonu / na štuku

1,6 / 0,6

Balení
Plastové obaly (kg)

7,5 ■ 15 ■ 40

Aplikace
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PRIMALEX SILIKA
CHARAKTERISTIKA
Fasádní silikátová barva s vynikající paropropusností a vysokou vodotěsností. Výborná bělost, kryvost 
a odolnost proti povětrnostním vlivům i vůči kyselým dešťům.

POUŽITÍ
Silikátové, vápenocementové, vápenné a sanační omítky, neglazovaná keramika, beton, pískovec a eternit.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX
Pro historické objekty a sanační práce.

SLOŽENÍ
Suspenze pigmentů, plniv a aditiv v roztoku draselného vodního skla s přísadou disperze akrylátového 
kopolymeru.

VYDATNOST
Při dvou nátěrech 4–5 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad před nátěrem musí být soudržný, suchý. Nové omítky musí být vyzrálé min. 28 dní. Staré omítky je 
třeba dokonale zbavit organických nátěrů. Rovněž nepřilnavé minerální nátěry je třeba bezezbytku odstranit. 
Nevhodné podklady jsou sádrové omítky, dřevo, plasty, akrylátové a silikonové nátěry a podklady, které 
obsahují ve vodě rozpustné soli a nebo jsou čerstvě hydrofobizované. Pozor na postříkání oken (včetně 
poblíž zaparkovaných automobilů), pozinkovaných plechů, keramických obkladů! Nutné zakrýt! K penetraci 
podkladu se používá výhradně Primalex Silikátová penetrace. Teplota vzduchu i podkladu při aplikaci 
nátěrové hmoty nesmí být nižší než cca +6 °C a vyšší než +30 °C. Nenatírat plochy ohřáté sluncem!

UPOZORNĚNÍ
Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 12 měsíců od data výroby. Primalex Silika 
nesmí zmrznout! Nenechávejte nádoby s nátěrovou hmotou otevřené, protože na stěnách rychle nasychá, 
odlupuje se a odloupnuté kousky padají do nátěrové hmoty, ve které se však již nemohou rozpustit 
a nátěrovou hmotu je pak nutno přecedit.

SKLADOVÁNÍ

Primalex pro fasády jsou silně alkalické 
Primalex důkladně 




