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                   TECHNICKÝ LIST 
WB – 290 Primer na savé podklady 

Krok 2 
 

Primer na savé podklady je penetrační nátěr na cementové podklady. Výrazně 

snižuje nasákavost podkladů a zajišťuje lepší přilnavost následných vrstev. Primer je výborný 

jako ochrana proti vlhkosti stavebních materiálů na bázi sádry. Primer lze použít v interiérech 

i exteriérech. 

VLASTNOSTI: 

 Použitelný na podlahy  

 Po vyschnutí působí jako elastický epoxidový film 

 Kompatibilní s podlahovým vytápěním 

 Bez obsahu ředidel 

 Vodou ředitelný 

 Bez zápachu 

 Zlepšuje přilnavost podkladu a váže zbytky prachu. 

 Nízká spotřeba, snadné nanášení. 

  

TECHNIDKÉ ÚDAJE: 

Složení:  disperze na bázi umělé pryskyřice 

Barva:   Bílá 

Hustota:  1,04 kg/l 

Nanášení:  Váleček 

Pracovní teplota: min +5
o
C  

Spotřeba:  40-100 g/m
2
 v závislosti na nasákavosti podkladu a poměru míchání 

Čas vysychání: - cca. 10 minut na cementových podkladech 

- 15-30 minut na nesavých a špatně savých podkladech 

- cca. 4 hodiny na podkladech ze dřeva a dřevotřísky 

- 24 hodin při použití na podklady, kde bylo použito sádry jako pojiva a 

při použití jako penetrace na cementové stěrkové hmoty při vícevrstvém 

nátěru. 

 

KOMPATIBILITA S PODKLADY: 

- Beton      - Cementový potěr 

- Sádrové potěry a omítky   - Suché potěry 

- Sádrokartonové a sádrovláknité desky - Rychlopotěry  

- Dřevěné podklady – pouze koncentrát, nanášet hladkou špachtlí 

 

MÍSÍCÍ POMĚR: 

Pro snížení nasákavosti podkladu: 

1 kg výrobku + 5 l vody (pro beton 1:3) 

 

Vytvoření vyšší přilnavosti podkladu: 

1 kg výrobku + 3 l vody  
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Tvorba kontaktní vrstvy: 

1 kg výrobku + 3 l vody + daná sypká směs (např. LC-700 - množství je závislé na 

konzistenci vhodné pro natírání) 

Ochrana proti vlhkosti: 

1 kg výrobku + 1 l vody  

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Příprava: 

Podklad musí být vyschlý a mít dostatečnou pevnost, stabilitu a únosnost. 

Podklad musí být čistý, bez olejových a mastných stop, disperzních nátěrů a laků a bez 

volných částic. Nerozpustné zbytky lepidel je potřeba co nejlépe odstranit. Izolující a 

sintrované vrstvy je potřeba vhodně odstranit (např. broušením, frézováním, tryskáním a 

následným vysátím. Stará vodorozpustná lepidla, například lepidla na bázi louhu sířičitaného, 

by měla být odstraněna úplně. 

Nanášení: 

Před použitím primer důkladně protřepat. Primer ředit s čistou, studenou vodou a vzniklou 

směs nanášet na podklad kartáčem, štětkou, válečkem, aj. Zamezit vzniku kaluže.  

Je-li primer aplikován za účelem zvýšení přilnavosti je potřeba nechat nanesené místo 

vyschnout 12 hodin. 

Jako ochranu proti vlhkosti je potřeba nechat místo vyschnout 24 hodin. 

Namíchanou směs spotřebovat do týdne po smíchání. 

Nástroje použité pro aplikaci umýt ihned po použití vodou.  

 

 

LOGISTICKÉ INFORMACE: 

Balení: 10 l kanystr. 

Záruční doba je 12 měsíců, je-li výrobek skladován v suchu a chladu v originálním, 

uzavřeném obalu.  

Načatá balení je nutné okamžitě uzavřít. Rozmíchaný materiál je potřeba zpracovat nejdéle do 

7 dnů po smíchání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost. 

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože 

podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit 

jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho 

specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které 

zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek.  Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti 

za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za 

jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.  


