
Barva Bílá – obarvitelný pigmentovými barvami Primalex Tekutá tónovací barva

Technické parametry Bělost (% BaSO4) min. 81

Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg) 12,5  –  16*

Objemová hmotnost (kg/l) 1,48

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) max. 3

Přídržnost na betonu (MPa) 0,25

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m) 0,05

Obsah těkavých látek (%) max. 50
* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách
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PRIMALEX STANDARD  je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který 
splňuje veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti běžných, nenáročných prostor a trvale garantuje velmi dobrou 
kryvost i paropropustnost. Bělost je min. 81% BaSO4.

POUŽITÍ
Doporučený pro malování minerálních povrchů stěn a stropů šaten, komor, garáží, dílen, sklepů, skladů, chodeb a jiných nenáročných technických 
prostor a průmyslových objektů.

SLOŽENÍ
Vodná suspenze kaolinu, vápenců, karboxymetylceluozy a chemických aditiv.

APLIKAČNÍ POSTUP
Před vlastním malováním stěny zbavíme prachu otřením a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme. 
Slabší vrstvy a nové nebo oškrábané stěny penetrujeme (zpevníme) Primalex HLOUBKOVOU PENETRACÍ nebo Primalex UNIVERZÁLNÍ 
PENETRACÍ podle návodu k použití.
Primalex STANDARD ředíme podle tabulky a po důkladném promíchání jej lze ihned nanášet plyšovým válečkem, malířskou štětkou nebo stříká-
ním. Při malování na méně pevné podkladové nátěry se válečkem nevracíme vícekrát na jedno místo, abychom je nestrhli. Nátěr se aplikuje zpravidla 
dvakrát. Během malování doporučujeme zředěný Primalex STANDARD občas promíchat. Znečištěná místa a malířské potřeby je vhodné umýt před 
zaschnutím nátěru. Primalex STANDARD se zmrznutím neznehodnotí. Po pomalém rozmrznutí jej intenzivně rozmíchejte do hladka. Primalex  
STANDARD je obarvitelný tekutými tónovacími barvami Primalex. 

UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užitné vlastnosti minimálně 24 měsíců od data výroby. 
NEPOŽIVATELNÉ, Primalex Standard se zmrznutím neznehodnotí. 

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 PŘI PRÁCI, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE
Primalex STANDARD je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Přesto při práci s ním nejezte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči 
štítem nebo brýlemi a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vyplách-
něte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete 
regeneračním krémem.
Likvidace obalů a odpadů:
Zbytky výrobku: O 08 01 20 Jiné vodní suspenze obsahující barvy a nebo laky neuvedené pod č. O 08 01 19
Obaly čisté: O 15 01 02 Plastové obaly 
Nespotřebovanou nátěrovou hmotu je možné po zaschnutí uložit do komunálního odpadu. Obal je plně recyklovatelný. Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek a nebo kontaminované nebezpečnými látkami odevzdejte na místo určené obcí na odkládání nebezpečných odpadů.

VOC
A / a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 3 g/l VOC 
ve stavu připraveném k použití. 

PRIMALEX STANDARD
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