
P E N E T R A Č N Í  P R O S T Ř E D K Y

PRIMALEX FUNGICIDNÍ PENETRACE

CHARAKTERISTIKA
Penetrační prostředek pro omezení tvorby plísní, zpevnění a sjednocení podkladu. Omezuje tvorbu vlasových 
trhlinek na finální povrchové úpravě stavebních děl a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů 
na penetrovaných podkladech.

POUŽITÍ
Pro napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, 
vápenná, vápenocementová i disperzní omítka. Je vhodná i na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton, 
neglazovanou keramiku apod. Není určena k penetraci podkladů před silikonovými a silikátovými nátěry.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX
Je určena na podklady napadené plísněmi, kontaminované zátopovou vodou, do vnitřních prostor s vyšší vlhkostí, 
ve kterých se tvoří plísně. Dále slouží k penetraci fasádních omítek trvale stíněných a na objektech u vodních ploch, 
nebo u lesa, kde se trvale vyskytuje vysoká vlhkost a vysoušení fasády je pomalé.

SLOŽENÍ
Pigmenty, mikroemulze akrylátových kopolymerů, aditiva a fungicid rozptýlené ve vodě.

VYDATNOST
5–10 m2/l. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Penetrace se aplikuje při teplotách od +5 do +25 °C, na fasádách bez přímého působení slunečních paprsků. 
Podklad pro penetraci musí být soudržný, nelze použít na stěny, ze kterých v důsledku vzlínání nebo prosakování 
vlhkosti opadává nátěr nebo omítka. Na vybroušené povrchy dřeva, vysoce porézní a savé podklady se Primalex 
Fungicidní penetrace nanáší v původní, nezředěné formě. Málo savé podklady se napouští ředěným penetračním 
prostředkem. Primalex Fungicidní penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu 
lesklý film. Pro vnitřní prostředí doporučujeme po napenetrování podkladu použít Primalex Mykostop, k nátěrům 
fasád Primalex Procolor 3. Tyto nátěrové hmoty mají vysokou paropropustnost a snižují riziko opětného porůstání 
kontaminovaných stěn plísněmi.

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

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
Penetrační prostředky Primalex pro vnitřní prostředí i pro fasády jsou nehořlavé a netoxické. Při práci 
s penetracemi 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, ruce 
po umytí ošetřete regeneračním krémem. Po dobu zhotovování a prosychání nátěrů odstraňte z místností potraviny. 
Chraňte před dětmi! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo 
určené obcí. Zbytky penetrace se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.
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F U N G I C I D N Í
P E N E T R A C E

Barva
Žlutá

Technické parametry
Objemová hmotnost (g/cm3)

0,98–1,05

Přídržnost na štuku (MPa)

0,6

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m)

0,01

Obsah netěkavých látek (%)

6–7

Balení
Plastové obaly (l)

1 ■ 3 ■ 5

Aplikace

    




