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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

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

Produkt: Univerzálny penetračný náter pre zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov a 
zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev. 

 
Použitie: Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva, 

pôvodných omietok a pod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a 
náterov. Zvyšuje ich priľnavosť k podkladu. 

 
Vlastnosti: Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom a 

vonkajšom prostredí. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba materiálu: 
Obsah sušiny: 
Hodnota pH: 
Riedenie vodou: 

vodná disperzia styrén-akrylátového 
kopolyméru 
cca 0,1–0,2 kg/m²  
cca 10 % 
7–8  
max. 1:1 (podľa nasiakavosti podkladu) 

Normy:  - 

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Ošetrovaný podklad musí byť pred nanášaním prostriedku vyschnutý, zbavený prachu a 
nesúdržných častí. Podklady sa separačnými vlastnosťami (odformovacie prípravky, 
pôvodný náter) musí byť mechanicky očistené prípadne umyté vhodnými odmasťovačmi. 
Spôsob aplikácie: 
Prostriedok PROFI Primer 2802 sa nanáša na podklad rovnomerne natieraním (štetka, 
valček) alebo striekaním. PROFI Primer 2802 sa pri jednokrokovej penetrácii neriedi. 
V prípade potreby viacnásobné penetrácia alebo u menej nasiakavých podkladov možno 
riediť s vodou v pomere max. 1: 1. Doba zasychania medzi penetračnými krokmi alebo 
následnou aplikáciou omietkových alebo stierkových vrstiev a náterov, sa pohybuje 
v závislosti na klimatických podmienkach prostredia v rozmedzí 4-6 hodín. Okolité plochy 
je potrebné chrániť pred znečistením. Znečistené plochy je treba ihneď umyť vodou. 
Spracovávať v rozmedzí teplôt podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 

Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
 
Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 

až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 

 
Balenie: Fľaša 1 kg, kanister – 5 a 10 kg. 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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