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BRAND PRIMACOL® DECORATIVE 

 

VÝROBEK Kontakt Grunt 

Základní nátěrový přípravek 

zlepšující přilnavost 

Zvyšuje soudružnost na obtížných 

površích 

 

OBJEM  1 kg  3 kg 

VLASTNOSTI Kontakt Grunt je aplikován pro zvýšení přilnavosti a soudružnosti dekorativních systémů. 

Přípravek se spojí s těžkými povrchy a vytváří povlak, který zaručuje dobrou přilnavost 

prvků systému Primacol Decorative, např.: strukturální pasty, travertin, betonová barva, 

atp. Díky tomu mohou být tyto výrobky používány dokonce na tak těžkých površích, jako 

jsou některé druhy skla nebo jiné nenasákavé materiály. Kontakt Grunt používejte rovněž 

všude tam, kde se vyskytuje podezření na slabou soudružnost. 

 

APLIKACE Před použitím rozmíchejte. Používejte při teplotě 5–35 oC. Přípravek nanášejte rovnoměrně, 

pozor na stékance. Protože není možné vyzkoušet výrobek na všech druzích povrchů, 

nenese výrobce odpovědnost za možnost aplikace základního nátěrového prostředku na 

každém povrchu. Před aplikací výrobku na cílovém místě vždy proveďte zkoušku nátěru. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. 

 

SKLADOVANI Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-30 oC, na suchém místě. 

 

BEZPEČNOST Chraňte před dětmi. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření. Výrobek je citlivý na 

mráz. Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 

(3:1), 1,2-benzizotiazol 3 (2H)-on. Může způsobit alergickou reakci. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Chemické složení Polystyren-akrylový polymer, 
plniva 

Nanesení druhé 
vrstvy 

 

Forma/ barva  
bílá emulze 

Doba schnutí 2-4 h 

Vůně jemná, specifická Limit obsahu Maximální prahová hodnota 
obsahu těkavých látek pro 
barvy a laky: kategorie A (g) 
VŘNH: 30 g/l, výrobek 
obsahuje max 30 g/l.  

Obsah netěkavých látek 
(sušina) 64 hm. % 

Obsah organických 
rozpouštědel (VOC) 0,5 hm. 
% 

pH 8-9 Ředidlo Voda 
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Hustota 1,3 g/cm3 Způsob nanesení štětec nebo váleček 

Vydatnost 7 m2 /kg Mytí nástrojů teplá voda s mýdlem  

Počet vrstev  Trvanlivost Datum spotřeby a číslo 
výrobní šarže je uvedeno na 
obalu.  

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ INFORMACE 

 

 

 

 

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se 

znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je 

třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě 

produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací 

obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy 

proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování 

zákazníka. 

 

 


