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Novinka
Novinka K O L O R O V A C Í  S Y S T É M

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ
PRIMALEX PROCOLOR 6.1, 6.2
CHARAKTERISTIKA
Fasádní silikátová barva s vynikající paropropusností a vysokou vodotěsností. Dvoubázový systém (Procolor 6.1, 
Procolor 6.2) je obarvitelný v síti Kolorovacích center Primalex na světlé a střední odstíny. Výborná kryvost 
a odolnost proti povětrnostním vlivům i vůči kyselým dešťům. Vhodná i pro vnitřní prostory.

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 a plniv v roztoku draselného vodního skla s přídavkem akrylátového kopolymeru a aditiv.

VYDATNOST
Při dvou nátěrech 4–5 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu, barevném odstínu a jeho sytosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad před nátěrem musí být soudržný, suchý. Nové omítky musí být vyzrálé minimálně 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, disperzní 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. Nátěrovou hmotu před použítím dokonale promíchat. 
Není ji nutné ředit, protože je upravena k přímému použití. Pokud by bylo ředění nezbytné, lze k ředění použít 
výhradně Primalex Silikátová penetrace v maximálním množství 5 %. 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 Procolor 6.1, 6.2 
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  
Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými 
obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE
Silikátové nátěrové hmoty Primalex pro fasády jsou silně alkalické (pH cca 12). Při práci se silikátovými 
nátěrovými hmotami Primalex důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní 
hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při 
nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte 
proudem vody a vyhledejte lékaře, ruce při potřísnění okamžitě umyjte a po umytí ošetřete regeneračním 
krémem. Chraňte před dětmi! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na 
sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

Barva
Báze jsou obarvitelné

v síti Kolorovacích center Primalex

Technické parametry
Objemová hmotnost (kg/l)

1,40–1,48

Přídržnost (MPa)
na betonu / na pórobetonu

0,73 / 0,16 (utrženo v podkladu)

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)

0,05–0,07

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

0,06–0,08 / 0,08–0,09

Mrazuvzdornost (cykly)

25

Přídržnost po cyklech mrazu
na betonu (MPa)

0,55–0,64

Odolnost náhlým teplotním 
změnám (cykly)

25

Přídržnost po cyklech TZ
na betonu (MPa)

0,61–0,67

Balení
Plastové obaly (l)

5  10

Aplikace
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