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nezvyšuje pouze přilnavost tapet, ale zároveň
usnadňuje i jejich pozdější odstraňování a značně snižuje
spotřebu lepidla na tapety.
Při použití jako kotvicího základního nátěru pro
sádrové strojní omítky prodlužuje tento produkt dobu
zpracování a u savých podkladů zabraňuje příliš rychlému
vytvrzení a vytváření trhlin vzniklých smrš�ováním.
Při použití k přípravě podkladu pro samonivelační
vyrovnávací hmoty zabraňuje výrobek tvoření bublin a příliš
rychlému  vysychání vyrovnávací hmoty.

je bezrozpouštědlový a může být proto bez
problémů zpracováván i v uzavřených prostorech.

snižuje savost sádry, avšak nelze jej používat jako
isolaci proti vlhkosti. Ve vlhkých prostorách je nutno používat
hydroisolační stěrky nebo .

není těsnění proti vlhkosti (použít pro tento účel
nebo ).

Nepoužívat pro předběžnou úpravu kovových
podkladů (pro tento účel použít ).
Neaplikovat v exterieru (použít pro tento účel

).
se ředí s vodou v poměru 1 : 1, pokud má základní

nátěr sklon k vytváření filmu.
V mokrých prostorech se doporučuje předběžný nátěr

, popř. . používat
jen na impregnované upínací desky, jako jsou V100.
Nepoužívat na podklady se stoupající vlhkostí.
Magnezitové potěry musí být ošetřeny základním nátěrem

.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Základní nátěr na bázi
syntetické pryskyřice
ve vodní disperzi pro
savé podklady

se používá ke zpevnění a základnímu nátěru
sádrokartonových desek, pórobetonu, betonu, omítkových
podkladů a zdiva, kde funguje jako ochrana proti vlhkosti před
položením dlažeb a obkladů a tapetováním na stěnách
a podlahách.

se používá jako penetrace pro samonivelační
a stěrkové hmoty k vyrovnávání a opravám podlah popř. stěn,
jako jsou , , , nebo

Používá se před lepením dlažby nebo obkladu pomocí
cementových tmelů ( , ,

, atd.) na sádrové omítky, sádrokartonové
desky, betonové prefabrikáty a monolitický beton nebo
cementové potěry

Předběžná úprava sádrových podkladů, vápenocementových
omítek, pórobetonu před tapetováním nebo malováním.
Základní nátěr pro sádrové strojní omítky na betonových
stěnách, pórobetonu, starých cementových podkladech, atd.
Základní nátěr na silně savých potěrech pro samonivelační
stěrkové hmoty, jako jsou , nebo

.

je disperzní impregnace na bázi syntetické
pryskyřice, která zpevňuje podklad a chrání ho před škodlivým
působením vlhkosti, čímž se podstatně zvyšuje přilnavost
nátěrů, tapet, obkladů, dlažeb a omítek. zabraňuje
pohlcování vody sádrou, a proto nedochází k uvolňování
obkladu nebo dlažby od sádrového podkladu.

OBLASTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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Ultraplan Planolit Pianodur R Nivorapid
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KERA-BOND ADESILEX P9 KERA-
FLEX KERAQUICK
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ULTRAPLAN
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PRIMER G je vhodný pouze pro aplikace v interieru.
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LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

První pomoc:

Obaly zcela vyprázdněte. Obaly a nezpracované
zbytky výrobku se likvidují podle místních předpisů
a legislativy ve spolupráci s odbornou firmou.

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí
z našich nejlepších zkušeností a je nutno je
dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní
a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku.
Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit
vhodnost výrobku pro předpokládané použití.
Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za použití
výrobku.

Pro práci s materiálem obecně platí Vyhláška
ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a předpisy související.

Na přípravek se nevztahuje Nařízení vlády
č. 192/88 Sb., O jedech a  jiných látkách
škodlivých zdraví v platném znění, ani jiné
předpisy, např. o karcinogenech.
Při trvalém styku s pokožkou může způsobit její
podráždění.
Při vniknutí do očí může způsobit jejich
podráždění.

při zasažení pokožky omýt postižené místo
proudem vody a mýdlem, ošetřit reparačním
krémem
při zasažení očí neprodleně vymývat proudem
čisté vlažné vody při násilně rozevřených očních
víčkách nejméně 10 minut, neodezní-li
podráždění očí v krátké době, vyhledat lékařskou
pomoc
při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa,
vypít 1/2 l vody a vyhledat lékařskou pomoc

Při práci je třeba používat vhodné osobní ochranné
pracovní prostředky k ochraně pokožky (pracovní
oděv, pracovní rukavice) a očí (ochranné brýle,
obličejový štít).
Osobní ochranné pomůcky musí být při práci s
PRIMERem G udržovány v použitelném stavu a
poškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při
práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní
přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem
a ošetřit reparačním krémem.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Zpracování

BALENÍ

Podklad, který má být ošetřen, musí být suchý,
pevný, čistý a zbavený olejů a mastnot. Staré
nátěry apod. musí být odstraněny. Při kontrole
vlhkosti a při zpracování sádrových omítek se
ři�te pracovními návody výrobce.
Před kladením obkladů nebo lepením tapet musí
být zkontrolována doba vytvrzení, popř.
dostatečnost zpevnění a vysušení základního
nátěru zkouškou škrábnutím.

před zpracováním důkladně
zamíchat.
Nanášejte pomocí štětky
v rovnoměrné a syté vrstvě.
Zpevnění a vytvrzení plochy po aplikaci

zkontrolovat zkouškou škrábnutím.
Kladení, popř. tapetování může být provedeno
až po vytvrzení základního nátěru.

Nanášet neředěný rovnoměrně na
podklad štětkou nebo válečkem.

Zředit v poměru 1 : 2  vodou
a nanést pomocí štětky, válečku nebo nástřikem
v rovnoměrné a syté vrstvě na podklad. Po
dostatečném vytvrzení (zkouška škrábnutím)
základního nátěru, může být nanesena sádrová
omítka.

Jako základní nátěr na cementové podklady
Při ošetření cementových podkladů může být

ředěn vodou v poměru 1 : 1 nebo
1 : 2 podle savosti podkladu. Zředěný základní
nátěr nanášejte rovnoměrně štětkou, popř.
válečkem.

Zředit v poměru 1 : 3 vodou.

Jako přilnavý nátěr na již tmelené podklady
V případě, že má být nanesena tmelicí vrstva,
musí být podklad připraven
ředěným vodou v poměru 1 : 3 naneseným
pomocí válečku, popř. štětky.

Jako přilnavý nátěr na cementové potěry
Před tmelením , ,

, ,
nebo musí být podklad ošetřen

ředěným vodou v poměru 1 : 1.
Nátěr se provádí válečkem, popř. štětkou
v rovnoměrné vrstvě. V případě potřeby se
u silně savých podkladů opakuje.

se dodává v nádobách po 25, 10, 5
nebo 1 kg.

V závislosti na savosti podkladu
100-200 g/m dle způsobu provedení základního
nátěru

Pracovní nástroje opláchnout ihned po použití
vodou. Zaschlé zbytky odstranit terpentýnem
nebo podobnými  prostředky.

Příprava podkladu

PRIMER G

Jako základní nátěr před kladením
keramických obkladů a dlažeb:
PRIMER G

PRIMER G

PRIMERu G

Jako základní nátěr na podkladech
s obsahem sádry:

PRIMER G

Jako přilnavý nátěr před strojovým
nanesením sádrových omítek:

PRIMER G

PRIMER G

Jako základní přilnavý nátěr před lepením
tapet:

PRIMER G

PRIMERem G

Planolitem Ultraplanem
Pianodurem R Nivorapidem Pianocemem G

Pianocemem M
PRIMERem G

PRIMER G

SPOTŘEBA

ČIŠTĚNÍ
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TECHNICKÁ DATA

Charakteristika výrobku

Konzistence

Barva

Objemová hmotnost

Hodnota pH

Obsah tuhých látek

Viskozita dle Brookfielda (cPs)

Skladovatelnost

Celní značení

(TYPICKÉ HODNOTY)

tekutá

modrá

1 010 kg/m

7,6

20%

20

cca. 12 měsíců v původních obalech. Chránit před mrazem.

3903 90 00

3

Údaje pro zpracování

od +5°C do + 40°C

2 hodiny

Teplota pro zpracování

Min. doba vytvrzení

při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu

Výsledné vlastnosti

podmíněně odolný

ano

krátkodobě odolný

krátkodobě odolný

od -5°C do + 80°C

daná

Odolnost proti vlhkosti

Časová stálost

Odolnost proti olejům a rozpouštědlům

Odolnost proti kyselinám a zásadám

Teplotní odolnost

Schopnost přetvoření



Internet: http://www. mapei.cz

E-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad:

fax:

MAPEI s.r.o.
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192

tel.: 585 224 580, 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad:

158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519

tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

MAPEI s.r.o.
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