
Farba 10 vybratých stredne sýtych elegantných odtieňov, svetlejšie odtiene je možné dosiahnuť 
zmiešaním s Primalex Polar v rôznom pomere

Technické parametre Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg) 7 –  11*

Objemová hmotnosť (kg/l) 1,45

Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň) 0

Prídržnosť na betóne (MPa) 1,22

Ekvivalentná difúzna hrúbka sd (m) 0,03

Obsah prchavých látok (%) max. 50

Aplikácia Airless
(overené na striekacích zariadeniach STORCH)

Riedenie (% vody) 5 –  10

Tryska 517

Tlak (bar) 140 –  150
* Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách

DYMOVÁ ŠEĎ

TOSKÁNSKA LEVANDUĽA

SLIVKOVÁ MODRÁ

SVETLÁ OLIVOVÁ

LIPOVÁ ZELEŇ

KRÁĽOVSKÝ RUBÍN

OHNIVÉ TABASCO

TMAVÝ ŠAFRÁN

ČAJOVÁ RUŽA

SVETLÁ ŠAMPAŇ

V N Ú T O R N É  M A L I A R S K E  N Á T E R Y
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APLIKÁCIA

BENEFITY

PRIMALEX INSPIRO je vysoko kvalitná interiérová náterová hmota natónovaná do 10 stredne sýtych elegantných odtieňov. 
Vďaka výbornej krycej schopnosti, vysokej oteruvzdornosti (t. j. min. 1 000 cyklov podľa DIN 53778; trieda 4 podľa ISO 
13300) a paropriepustnosti spĺňa najvyššie požiadavky na vzhľad a úžitkové vlastnosti náteru. 

POUŽITIE 
Omietky, sadrokartónové priečky vo vnútorných priestoroch – obývacie priestory, reprezentatívne priestory, detské izby a komerčné 
objekty. 

ZLOŽENIE 
Vodná suspenzia vápencov, titanovej bieloby, karboxymetylcelulózy, organickej disperzie a chemických aditív. 

APLIKAČNÝ POSTUP
Pred samotným maľovaním steny očistíme od prachu a prípadné mastnoty umyjeme mydlovým roztokom. Hrubšie vrstvy starých 
náterov oškrabeme. Menej pevné vrstvy, nové, oškrabané alebo nasiakavé podklady penetrujeme (spevníme) Primalex Hĺbkovou 
penetráciou alebo Primalex Univerzálnou penetráciou podľa návodu na použitie. 
Primalex Inspiro je možné po dôkladnom premiešaní ihneď nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. V prípade nasiakavých 
podkladov je ho možné riediť podľa údajov uvedených v tabuľke. Náter sa aplikuje spravidla dvakrát, na podklady podobného 
odtieňa postačuje aj jeden náter. Počas maľovania odporúčame Primalex Inspiro občas premiešať. Znečistené miesta a maliarske 
náradie je potrebné umyť pred zaschnutím náteru. 

UPOZORNENIE
Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min. 24 mesiacov od dátumu výroby. 
Primalex Inspiro nesmie zamrznúť!

SKLADOVANIE
Skladuje sa v suchých uzatvorených skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až + 25 °C. 
Palety s uzatvorenými obalmi nesmú byť skladované na sebe. 

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
Primalex Inspiro je vyrobený z ekologicky nezávadných surovín. Napriek tomu pri práci s ním nejedzte a nefajčite. Odporúčame 
chrániť si oči tvárovým štítom alebo ochrannými okuliarami a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náteru striekaním si 
chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosólu. Pri požití si vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich 
prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. Nespotrebovanú 
náterovú hmotu po zaschnutí uložte do komunálneho odpadu. Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal 
odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou. 

VOC
A / a, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 3 g/l VOC 
v stave pripravenom na použitie. 

PRIMALEX INSPIRO




