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PRIMER 1200 

 
          Technický list SC 00239 

 
NÁZOV: PRIMER 1200 
POPIS: Biela vodou riediteľná penetrácia. 
POUŽITIE: Akrylát-siloxan penetrácia pre interiér a exteriér, ľahko sa nanáša 
ZLOŽENIE: špeciálne živice a minerály umožňujúce priedušnosť 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.550 ± 30 gr/LT pri 20°C 
 Výdatnosť: 8 – 10 m2/LT jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti 

od drsnosti, pórovitosti, absorpcie povrchu a metódy 
aplikácie) 

 Viskozita: 8000 cps 
 Zafarbenie: Biela a farebné 
 Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5- LT.12 
 Stabilita: 24 mesiacov, skladovať medzi 5 - 30°C 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: po 2 hodinách pri teplote 20°C 
 Pretierateľný: po 4-6 hodinách pri teplote 20°C 
 Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

PRIMER 1200 je produkt na báze vody, s ľahkou aplikáciou, vyznačuje sa 
dobrou krycou schopnosťou, odolnosťou a umývateľnosťou. Môže sa 
aplikovať na niekoľko povrchov ako cement, omietka, sadrová omietka, 
sadrokartón, drevo, železo, dokonca aj na povrchy, ktoré už boli natreté (za 
predpokladu, že náter je kompaktný) 

 

 

  
PRÍPRAVA PRODUKTU: Riedenie Riediť  na 15-20% s vodou 
APLIKÁCIA PRODUKTU: 
 

Počet náterov: 1-2 

 Spôsob: štetec, valček, sprej 
PRÍPRAVA POVRCHU: VELIDOR FINE  

Staré steny. Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu a umyte vodou 
a vhodným čistiacim prostriedkom. Ďalej naneste náter PRIMER 1200 zriedený 
na 50% s vodou aby pôsobil ako penetračnú vrstvu. Po približne 4 hodinách pri 
20 °C aplikujte druhý náter PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Ak sú 
však povrchy čisté a neodlupujú sa, naneste 1 alebo 2 nátery PRIMER 1200 
zriedené s vodou na 15-20%. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou 
VELIDOR FINE. 
Nové povrchy. Použite tmel na opravu povrchu. Po zaschnutí povrch prebrúste a 
naneste 1 alebo 2 nátery PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Po 4 
hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou VELIDOR FINE. 
ARTECO 7 METAL 
Aplikujte na staré alebo nové steny, ak sú v dobrom stave a nie sú mastné, prašné 
alebo vlhké. V opačnom prípade s nimi zaobchádzajte primerane a použite 
vhodnú penetračnú vrstvu. Následne naneste 1 krycí náter PRIMER 1200 
zriedený na 15-20% s vodou pomocou valčeka, štetca alebo striekaním 
s krížovými ťahmi pre lepšie krytie. Po  6 hodinách pri 20 °C pokračujte s 
aplikáciou ARTECO 7 METAL. 
KLONDIKE CORTEN 
Hladké povrchy. Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu a umyte 
vhodným čistiacim prostriedkom. Ďalej naneste plnivo, tam kde je potrebné 
vyrovnať povrch. Akonáhle povrch vyschne prebrúste ho a naneste penetračný  

http://www.dekorativne-natery.sk/
mailto:info@dekorativne-natery.sk


 
------------------------------------------------------  www.dekorativne-natery.sk  ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Distribútor pre SR: NEO-CONCEPT s.r.o. , Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04,  
Informácie : tel: +421 944 621 508, info@dekorativne-natery.sk,  www.dekorativne-natery.sk 

     Strana 2 z 3 

 
prostriedok na čisté omietky. Naneste PRIMER 1200 pomocou valčeka, štetca 
alebo striekacou pištoľou krížovými ťahmi pre lepšie krytie. Po  6 hodinách pri 20 
°C pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN. 
 
METEORE 10 CEMENTO A MARMORIZZATO 
Uistite sa, že povrch je stabilný a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte starú 
odlupujúcu sa farbu a umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Podľa potreby 
prebrúste povrch a po zaschnutí omietky naneste penetračný náter. Aplikujte 
PRIMER 1200 vlneným valčekom, štetcom alebo striekaním. Po  6 hodinách pri 
20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 10 a C100 Over alebo SABULADOR 
SOFT podľa požadovaného efektu. 
Nové povrchy. V prípade potreby použite vhodné plnivo na vyrovnanie povrchu. 
Po zaschnutí povrch prebrúste a naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 30% s 
vodou. Po  4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 10. 
Staré povrchy. Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a umyte vhodným čistiacim 
prostriedkom. Naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 30% s vodou ako 
penetračný náter. Po  4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 
10. 
ROCOCO STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO 
STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’GRASSELLO DI CALCE 
Nové povrchy. Použite vhodné plnivo na opravu v prípade potreby. Po zaschnutí 
povrch obrúste a naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Po  4 
hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou Rococo’ Stucco Veneziano alebo 
Rococo’ Grassello di Calce. 
Staré povrchy. Odstráňte starý zle priľnavý alebo odlupujúci sa náter a umyte 
pomocou a vhodného čistiaceho prostriedku. Naneste náter PRIMER 1200 
zriedený na 50% s vodou ako penetračný náter. Asi po 4 hodinách pri 20 ° C 
naneste druhú vrstvu PRIMER 1200 zriedeného na 20 - 30% s vodou. Ak sú 
povrchy čisté a nelúpu sa, naneste jednu vrstvu PRIMER 1200 zriedeného na 20 - 
30% s vodou. Po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte v aplikácii 
Rococo ‘Stucco Veneziano alebo Rococo Grassello di Calce. 
 
KLONIKE FERRO 
Uistite sa, že je podklad stabilný a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte starú 
odlupujúcu sa farbu a potom povrch umyte pomocou vhodného čistiaceho 
prostriedku. Ak je to potrebné, vyplňte všetky praskliny a keď plnivo zaschne, 
naneste jednu vrstvu PRIMER 1200 na pokrytie povrchu pomocou vlneného 
valca, štetca alebo spreja. Po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte v aplikácii 
Klondike Ferro podľa požadovaného efektu. 
 

POZNÁMKY: Teplota nanášania musí byť medzi + 10 ° C a + 30 ° C. Chráňte pred mrazom. 
Nástroje ihneď umyte s vodou a mydlom. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.   

 Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane  sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
 
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim 
prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.  
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Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia.  
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