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PRIMER MURALE 
Neutraliza čný náter na omietky pre exteriér a interiér  

na minerálnej baze. 
 
 

CHARAKTERISTIKA: 
Výrobok na báze minerálnych solí a špecifických prísad v koncentrovanom vodnom roztoku. Mnohostranná 
účinnosť umožňuje riešiť problémy pri maľovaní  spojené s omietkou.   
- IZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ: má panetračné a impregnačné vlastnosti znižujúc absorpciu stien ponechávajúc 

im minerálne vlastnosti čo garantuje dobrý výsledok konečných náterov.    
- UPEVŇOVACIA SCHOPNOSŤ: výrobok zabezpečuje kryštalizáciu solí v kapilárach omietky, čo zastavuje 

zvetrávanie a degradáciu minerálnych plôch a zlepšuje priľnavosť konečných náterov. 
-  PROTIFLAKOVÁ SCHOPNOSŤ: výrobok je zvlášť určený na natieranie plôch s prítomnosťou  fľakov od 

dymu a nikotínu z fajčenia, sadzí, horení a z vody. V týchto a iných prípadoch zabraňuje vystupovaniu 
fľakov na povrch náterov.  

Je určený na povrchy v exteriéri a interiéri, na cementové, vápenné a sadrové omietky, sadrokartón a na staré 
dobre priliehajúce nátery. Je nehorľavý a bez zápachu. 
 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Nové omietky:  overiť, či omietka zrela aspoň 28 dní čo je potrebné pre proces kompletnej karbonizácie. 
Dôkladne očistiť od prachu, nečistôt a slabo priliehajúcich častí. 
 
 

NANÁŠANIE: 
PRIMER MURALE je pripravený na použitie, nanáša sa štetcom alebo striekaním,  
- na málo absorpčné  povrchy sa odporúča výrobok zriediť 100% s vodou 
- pri neutralizácii fľakov si zvláštne ošetrenie vyžadujú ich okraje 
- na sadru a sadrokartón aplikovať výrobok v 2 vrstvách, mokré na mokré 
- počas aplikácie chrániť kovové, sklenené a mramorové časti pred stykom s PRIMER MURALE 
- po aplikácii chrániť externé plochy pred dažďom aspoň 24 hod 
 
Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 
noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako 
špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:    1200 ± 30 g/l 
Základ spojiva:              minerálne 
Riediteľný:            vodou  
Riedenia:                     - na izolačný náter: 0 – 100%   
                                    - na izolovanie škvŕn: neriediť  
Výdatnosť:                     8 – 10 m2/l v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 
Balenie:                          5 l , 15 l 
Farba:                             bezfarebný  
 


