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POUŽITIE

Ideálny na lokálne opravy drobných defektov na stenách 
i stropoch interiérov (napr. okolo vypínačov, škvrny od kľučiek, 
šmuhy od topánok, a pod.), ktoré sú natrené pôvodnými bielymi 
vnútornými maliarskymi nátermi s obdobnou úrovní belosti 
a matu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy určené na náter musia byť pevné, suché, zbavené mastnoty 
a častíc odpudzujúcich farbu.

Prípadné nesúdržné staršie nátery v mieste poškodenia odstráňte. 
V prípade, že kvalita pôvodného náteru je celoplošne zlá, 
odporúčame celkovú obnovu náteru (postupujte podľa pokynov 
uvedených v Technických listoch pre biele vnútorné nátery Primalex). 

V prípade špecifických problémov (napadnutie plesňami, škvrny od 
sadzí, dymu) odporúčame použiť na obnovu povrchov špecializované 
výrobky z radu Primalex (napr. Primalex Mykostop alebo Primalex 
Izoprim).

PPRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Tubu pred použitím zľahka postláčajte a pretrepte.

APLIKÁCIA

Otvorte vrchnák. Miernym stlačením tuby sa integrovaná hubka 
naplní farbou. Potom nanášajte (najlepšie formou „tupovania“) 
rovnomerne na opravovanú plochu. Hubka umožňuje okamžitú 
aplikáciu a eliminuje vzniku stôp po štetci. Pre dosiahnutie 
odpovedajúcej krycej schopnosti, najmä pri hrubších povrchoch 
aplikáciu opakujte po dokonalom zaschnutí (t.j. min. po 2 hod.). 
Účinnosť krycej schopnosti závisí taktiež na veľkosti a charaktere 
opravovanej plochy.

DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk cca po 1-2 hodinách. Ďalšiu vrstvu je 
možné nanášať po 2 hodinách (údaje platia pre jednu vrstvu 
náteru o štandardnej hrúbke a pri štandardných podmienkach 
(T = 20°C; relatívna vlhkosť vzduchu 50%). Zníženie teploty alebo 
zvýšenie vlhkosti vzduchu môže predĺžiť dobu schnutia.

ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním – metlička; 
mydlový roztok.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri práci s náterom Primalex POLAR FIX nejedzte, nepite  
a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými 
chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní 
náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred 
vdýchnutím aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ 
dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri 
pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí 
ošetrite regeneračným krémom.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór- 
2-metyl-2H-izotiazol- 3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné 
kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

VOC

IIA/a; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 
30 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 3 g/l VOC v stave 
pripravenom na použitie vrátane pigmentov na tónovanie.

Nepoužitú farbu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte  
v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy. Výrobok si 
pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale 
zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na 
obale.Obal je úplne recyklovateľný. Zneškodnite obsah a nádobu  
v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými 
predpismi.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako 
uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných 
údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo  
k stiahnutiu na www.primalex.sk.

VLASTNOSTI
Vďaka originálnemu baleniu výrobku v praktickej tube napomáha rýchlo 
prekrývať a maskovať malé škvrny a škrabance na stenách. Vysoký stupeň 
oteru za sucha a belosť v osvedčenej kvalite Primalex, či možnosť okamžitého 
použitia spolu s jednoduchou aplikáciu formou integrovanej hubky sú zárukou 
dosiahnutia očakávaného výsledku. Primalex POLAR FIX patrí skladbou surovín, 
technickými parametrami i kvalitou do skupiny vnútorných maliarskych náterov 
úrovne Primalex POLAR.

• Na rýchle opravy stien

• Integrovaná hubka  
 na aplikáciu

• Vysoká krycia schopnosť

• Okamžité použitie

 

TECHNICKÝ LIST

INFORMÁCIE O PRODUKTE
Balenie 100 ml
Farebnosť biela
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg) cca 0,6
Základné zloženie Vodná suspenzia titánovej beloby, kaolínu, 

jemne mletých, vápencov, ďalších funkčných 
plnív, zahusťovadiel na báze celulózových 
éterov, organické disperzie a chemických 
aditív

TECHNICKÉ ÚDAJE
Belosť (% BaSO4) min. 92
Objemová hmotnosť (kg/l) 1,48
Obsah prchavých látok (%) max. 48
Prídržnosť k betónu (MPa) min. 0,4
Priepustnosť pre vodnú paru sd (m) max. 0,07
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň) 0
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V prípade potreby odstránenie starých (pôvodných) náterov  
zn. Primalex postupujte podľa odporúčania (viď Príprava podkladu).
Pri odstraňovaní používajte na ochranu dýchacích ciest, ochranné 
okuliare, a zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Dodržujte základné 
hygienické predpisy - nejedzte, nepite a nefajčite. 
Zvyšky odstráneného výrobku likvidujte pod kódom odpadu  
O 17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a doemolácií iné ako 
uvedené v 170901; 170902; 170903.

SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C. 
NESMIE ZAMRZNÚŤ! NEPOŽÍVATEĽNÉ. 

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania 
v uzatvorenom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne do 
dátumu uvedeného na obale (t.j. 36 mesiacov).

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na 
základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností 
s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie 
výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho 
nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto 
odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne 
správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému 
použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. 
Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 10/2020.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu aj na 
www.primalex.sk. 
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