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Příznivá cena
Jednoduchá aplikace
Vysoká vydatnost
Snadná tónovatelnost

VLASTNOSTI
LINEA je klasický matný bílý, vodou ředitelný malířský nátěr připravený k použití do vnitřních
prostor pro povrchovou úpravu zejména vápenocementových omítek, zdiva, betonu nebo panelů
z lehčených hmot, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěrovou hmotu
je možné tónovat doporučenými tekutými tónovacími barvami (např. zn. Primalex).

POUŽITÍ
Doporučená pro malování stěn a stropů interiérů realizovaných z minerálních omítek, např. stěn
a stropů šaten, komor, garáží, dílen, sklepů, skladů, chodeb a jiných nenáročných technických
prostor a průmyslových objektů.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. Povrchy určené pro
nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a barvu
odpuzujících částic.
Nové omítky vápenocementové a cementové –
Nové minerální omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Základní penetrační nátěr pak provádíme
obvykle Primalexem Univerzální penetrace popř. Hloubková penetrace. Případné vysprávky musí
být dostatečně zatvrdlé a vyschlé (až 4 týdny dle tloušťky nanesené vrstvy). Takto vyspravené
podklady doporučujeme penetrovat Primalexem Hloubková penetrace. Vždy postupujte dle
návodu k použití u příslušného výrobku.
Soudržné starší nátěry –
Původní nebo křídující nátěry zbavte prachu a mechanických nečistot. Případné mastnoty
odstraňte omytím mýdlovým roztokem. Drobné defekty vyspravte např. Primalex Práškovým
tmelem nebo Primalex Vnitřní stěrkou jemnozrnnou. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným
akrylátovým tmelem. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy
penetrujeme obvykle Primalexem Hloubková penetrace dle návodu k použití.
Nesoudržné starší nátěry –
Nepřilnavé nátěry nebo jejich části odstraňte beze zbytku obroušením, okartáčováním,
oškrábáním nebo omytím. Po mokrém čištění nechte plochy dostatečně proschnout. Opravované
povrchy s rozdílnou savostí pevné povrchy doporučujeme penetrovat Primalexem Hloubková
penetrace dle návodu k použití.
Povrchy napadené plísněmi –

Z napadených ploch, míst odstraňte plísně nebo houby mechanickou cestou za mokra (např.
seškrábáním, okartáčováním nebo setřením). Plochy ošetřete vhodným desinfekčním
prostředkem proti plísním a nechte dostatečně vyschnout. V tomto případě doporučujeme použít
Primalex Hloubkovou penetraci (případně Primalex Univerzální penetraci) v kombinaci s
Primalexem MYKOSTOP (aplikujte vždy dle návodu na použití u daného výrobku).
Povrchy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí –
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídavkem čisticího prostředku
pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody
vyčistěte kartáčem za sucha. V tomto případě doporučujeme použít Primalex Univerzální
penetraci (případně Primalex Hloubkovou penetraci) v kombinaci s Primalexem IZOPRIM
(aplikujte vždy dle návodu na použití u daného výrobku).
Lokální místa k opravě –
Drobné defekty vyspravte např. Primalex Práškovým tmelem nebo Primalex Vnitřní stěrkou
jemnozrnnou. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným akrylátovým tmelem. Opravované
povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy doporučujeme penetrovat Primalexem
Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Podklady na tento technický list jsou brány
z původního technického listu od dumbarev.cz

