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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům 
uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto 
technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

PROFI Primer 2802         Kat. č.:6810, 6811, 6812  
Aktualizace 9/2021 

 
Produkt: Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení 

přídržnosti následujících vrstev. 
 
Použití: Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, 

původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů. 
Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu. 

 
Vlastnosti: Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a 

vnějším prostředí. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba materiálu: 
Obsah sušiny:  
Hodnota pH: 
Ředění vodou: 

vodní disperze styren-akrylátového kopolymeru 

cca 0,1–0,2 kg/m2  
cca 10 %  
7–8 
max. 1:1 (podle savosti podkladu) 

 
Normy:  - 

 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Ošetřovaný podklad musí být před nanášením prostředku vyschlý, zbavený prachu a 
nesoudržných částí. Podklady se separačními vlastnostmi (odformovací přípravky, 
původní nátěr) musí být mechanicky očištěny případně omyty vhodnými odmašťovači. 
Způsob aplikace: 
Prostředek PROFI Primer 2802 se nanáší na podklad rovnoměrně natíráním (štětka, 
váleček) nebo stříkáním. PROFI Primer 2802 se při jednokrokové penetraci neředí. 
V případě potřeby vícenásobné penetrace nebo u méně nasákavých podkladů lze ředit 
s vodou v poměru max. 1:1. Doba zasychání mezi penetračními kroky nebo následnou 
aplikací omítkových nebo stěrkových vrstev a nátěrů, se pohybuje v závislosti 
na klimatických podmínkách prostředí v rozmezí 4-6 hodin. Okolní plochy je třeba chránit 
před znečištěním. Znečištěné plochy je třeba ihned omýt vodou. Zpracovávat v rozmezí 
teplot podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
Skladování: 12 měsíců od data výroby v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 

+30 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí 
zmrznout.   

 
Balení: Láhev 1 kg, kanystr – 5 a 10 kg. 

 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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