
PX 07 Primer – základný izolačný náter pod náter KTX 07 

 

Pre zníženie nasiakavosti podkladu a obmedzenia "mokrého" vzhľadu 
 
POPIS: 
PX 07 Primer ER 36 je bezfarebná vodná disperzia styrén-
akrylových kopolymérov, ktorá je určená najmä pre ošetrenie 
povrchov pred nanesením ochranných náterov proti graffiti. 
Jeho použitie sa odporúča pred aplikáciou ochranného náteru 

«KTX 07». PX 07 Primer stabilizuje podklad a zlepšuje 

priľnavosť následných náterov. U nenatretých minerálnych 
podkladov zamedzuje pri nanesení náterov tzv. "mokrému" 
vzhľadu. 
PX 07 je paropriepustný, má hydrofóbny efekt, zabraňuje 
prenikaniu nežiaducich látok do podkladu, je UV stabilný. 
Po vyschnutí vytvára bezfarebný, ťažko alebo takmer 
neviditeľný film v závislosti na druhu podkladu, množstvo 
slnečného svetla a uhla jeho dopadu. Pri zasychaní nelepí, 
hydrofóbny efekt sa prejavuje po 5 hodinách. 
PX 07 Primer môže byť použitý nielen na hladkých, ale aj 
poréznych hrubých povrchoch. Vďaka extrémne malej veľkosti 
častíc ho možno odporučiť pre väčšinu nasiakavých 
minerálnych podkladov ako sú napr. betón, cement, omietky, 
sadrokartóny, tehly, prírodné kamene, fasádne nátery, atď. 
Náter je vysoko odolný voči alkáliám, takže ho možno 
aplikovať aj na vápennocementové omietky . 
Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou k povrchom, vysokou 
odolnosťou voči vplyvom vonkajšieho prostredia, vrátane voči 
pôsobeniu agresívnych chemikálií. 
 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PODKLAD: 
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. 
Nové podklady musia byť suché a vyzreté. Zvyšky čistiacich 
prostriedkov môžu mať vplyv na priľnavosť KTX 07 a jeho 
deklarované vlastnosti, preto musia byť z povrchu úplne 
odstránené. 
Miesta, ktoré nemajú byť ošetrená náterom, chráňte vhodným 
zakrytím. 
Aplikujte pri teplotách od + 5 °C do +30 °C je treba sa vyhnúť 
priamemu slnečnému žiareniu, kedy je podklad prehriaty a 
dažďu. Ošetrený povrch neznesie dážď po dobu 4 hodín od 
nanesenia. Informujte sa o počasí ešte pred začatím prác. 
 

VLASTNOSTI: 

▪ vodná disperzia styrén-akrylových kopolymérov 
▪ biela tekutina 
▪ hustota 1,05 g / cm³ pri 20 °C 
▪ PH: 8 - 8,5 
▪ chráňte pred mrazom 
Nanesenie ďalšieho náteru: možné po 24 hodinách 
 

SKLADOVANIE: 
Výrobok skladujte vo vykurovanej miestnosti. Chráňte pred 
mrazom. Skladujte mimo dosahu detí. 
Použiteľnosť: 1 rok od dátumu označeného na obale, ak je 
výrobok skladovaný v pôvodnom, hermeticky uzavretom 
obale. 
 
 

 NÁVOD NA POUŽITIE: 
Pred aplikáciou dôkladne premiešajte obsah kanistra, odlejte 
potrebné množstvo do aplikačnej nádoby a kanister dobre 
uzavrite. Maliarskou štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou 
naneste jednu vrstvu náteru (dve vrstvy sú potrebné iba v 
prípade veľmi hrubých a nasiakavých podkladov). Doba schnutia 
jednej vrstvy sú 4 hodiny pri +20 °C. Ak nanášate 2 vrstvy (napr. 
u pieskovca), dbajte, aby boli nanesené v jednom dni. 
Nanášanie ďalších náterov na PX 07 Primer je možné po 24 
hodinách. 
Odporúčané nanášania: 
Ideálnym riešením aplikácie sú dvaja pracovníci - prvý nanáša 
valčekom zmes v slabej vrstve a druhý starostlivo rozotiera 
bez namáčania rovnakým typom valčeka nanesený náter do 

slabej rovnomernej vrstvy. 
Celý povrch musí byť ošetrený rovnomerne, nesmie sa 
objaviť nenatreté miesta ani miesta s prebytkom náteru. 
 

SPOTREBA: 
Spotreba závisí od podmienok počas aplikácie, spôsobe 
aplikácie, drsnosti a nasiakavosti povrchu a stratách počas 
aplikácie. Výdatnosť náteru sa pohybuje medzi 8 a 16 m

2
/ l. 

• Spotreba základného náteru PX 07 Primer 
              - stredne nasiakavé povrchy - 12 m

2
/l (1 vrstva) 

              - porézny, veľmi nasiakavé povrchy - 8 m
2
/ l (2 vrstvy) 

          - nenasiakavé hladké povrchy - 16 m
2
/ l (1 vrstva) 

 

NÁRADIE: 
Valček voľte podľa hrubosti podkladu ako u klasických 
fasádnych farieb. Na hrubých povrchoch odporúčame používať 
valčeky šírka 200 mm, s vlasom 18 mm. 
Čistenie náradia: Ihneď po použití vymyť teplou vodou. 

 

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ: 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa 
nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006. Pri použití prípravku 

nehrozí žiadne zvláštne nebezpečenstvo. Keďže výrobok 
neobsahuje rozpúšťadlá, nie je cítiť charakteristický zápach. 
Napriek tomu obmedzte na minimum kontakt kože a očí 
s prípravkom. Pri ich zasiahnutí okamžite opláchnite tieto miesta 
vodou. 

  

DÔLEŽITÉ: 
Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, 
overenie všetkých nie je v možnostiach výrobcu. 
Rady, ktoré poskytujeme, majú odporúčajúci charakter. 
Zakaždým je treba voliť konkrétny postup až na základe 
výsledkov skúšky náteru na malej ploche povrchu, ktorý má byť 
ošetrený. 
Výrobca (dovozca) nenesie zodpovednosť za prípadné škody  

spôsobené nevhodným použitím výrobku. 
 

BALENIE:  
Výrobok je dodávaný v plastových nádobách pre jednorazové 
použitie s obsahom 1 lt a 5 lt. 
 

  

 

 

  Výhradní zastoupení v ČR :  BIOTEC a. s. , Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381105,  fax : +420 494 381093,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 

 
Vyrábí : PHSC Systemy Czyszcace Sp. Z o. o., ul. Droga Debí 29, Poznań 
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