
HELMI 
PRIMER 
 
 
 

 

POPIS 
 

Akrylátová barva na vnitřní dřevěné, dřevotřískové,  dřevovláknité 
a kovové povrchy. Rovněž vhodná k přetírání starších alkydových 
nebo kysele vytvrzovaných nátěrů. 
Viz použití. 
 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Dveře, nábytek, kovové zárubně 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  
 

Vydatnost 6 - 8 m2/l. 
 

Obsah sušiny  
(objemové %) 
 

42%. 
 

Hustota 
 

1,2 kg/l 
 
 

Ředidlo Voda. 
 
 

Nanášení Štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Bezvzduchové stříkání: tryska 0.013“ - 0.015“ 
                                     ředění 0 - 5% 
 
 

Doba zasychání  
(RH 50%, t. 23°C) 

Na dotyk zaschlé cca za 1 hodinu.  
Přetíratelné po 4 hod. 
             
 

Vzhled Matný. 
 
 

Báze A. 
 
 

Odstíny 
 

Odstíny podle vzorkovnice HELMI a MONICOLOR NOVA. 
 
 

Skladování a přeprava 
 

Chraňte před mrazem. 
 
 

Balení 0.225 litru, 0.9 litru, 2.7 litru a 9 litrů. 



 
HELMI PRIMER 
 
 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu Nové povrchy: 
Odstraňte špínu a prach z povrchu abyste dosáhli dobré 
přilnavosti. Savé povrchy nejprve  opatřete základním nátěrem 
zředěným 5 - 10% vody a zbruste. Poté aplikujte vrstvu 
nezředěného základu. Po 4 hod. je povrch přetíratelný vrchním 
emailem HELMI FINISH PAINT 
 
Dříve natírané povrchy: 
Omyjte prostředkem MAALIPESU - Cleaning Detergent a 
opláchněte opatrně vodou. Škrabkou odstraňte z povrchu starý 
uvolněný nátěr celý povrch zbruste. Odstraňte brusný prach. 
Díry a praskliny vyplňte tmelem SPAKKELI  nebo PRESTO 
RAPID FILLER a zaschlý povrch zabruste. Odstraňte brusný 
prach.  Kovové povrchy dříve natírané omyjte pomocí 
PANSAARIPESU - CLEANING AGENT nebo MAALIPESU a 
následně opláchněte vodou. Ručně nebo mechanicky zdrsněte 
ocelovým kartáčem nebo opískujte. Již natřené povrchy zdrsnit 
smirkovým papírem. Následně natřete barvou ROSTEX. 
 

Podmínky nanášení 
 

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu 
minimálně +8°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. 
Nižší teplota (pod 15°C) a vyšší relativní vlhkost vzduchu (50 - 
70%) zlepšují zpracovatelnost barvy a usnadňují práci. 
 

Nanášení Před použitím promíchejte a v případě nutnosti rozřeďte vodou. 
Nanášejte štětcem, válečkem, polštářkem nebo stříkáním. 
Na větší plochy nejprve naneste mohérovým válečkem a poté 
vyrovnejte štětcem . 
 

Čištění nástrojů Přebytečnou barvu před omytím z nástrojů odstraňte. Nástroje 
očistěte vodou. 
 

ZDRAVOTNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ 
ZAŘAZENÍ 

Není klasifikováno jako zdraví škodlivá látka. 
Zabraňte delšímu styku s pokožkou a vdechování výparů. 
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání. 
 

 


