
apod.) k jejich poškození, a díky značné zpevňující schopnosti
jsou tyto povrchy mnohem trvanlivější.

• nepoužívejte na nesavé povrchy.
• nepoužívejte na vlhké povrchy nebo povrchy

vystavené vzlínající vlhkosti.
• Zabraňte tvorbě povrchového povlaku. Výrobek musí

dokonale vsáknout do podkladu.
• Při lepení parket na podklad ošetřený

používejte pouze vinylové lepicí tmely ( , apod).
Tento výrobek není slučitelný s jednosložkovými ani
dvousložkovými polyuretanovými lepicími tmely.

• Je li podklad ošetřen větším množstvím ověřte
si před následným lepením nebo vyrovnáváním podkladu
zbytkovou vlhkost karbidovým vlhkoměrem.

• Nepoužívejte na anhydritové podklady.

Ošetřovaný povrch musí být suchý, čistý a zbavený mastnoty,
oleje, nátěrů a dalších  látek, které by bránily účinné  penetraci

do podkladu.

Primeru 3296

Primer 3296
Primer 3296

Primerem 3296
Adesilex LC/R
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Příprava podkladu

Primeru 3296

Nanášení

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ

•Při použití jako penetrační nátěr pro přípravu sprašných potěrů
před pokládkou parket:

zře�te vodou v poměru 1:1 nebo 1:2 v závislosti
na savosti podkladu. Roztok nanášejte na podklad plochým
štětcem, mopem, válečkem nebo nástřikem. Pokládku parket
lze provádět cca po 2 hodinách vinylovým lepicím tmelem
(jako je nebo ).

• Při použití jako penetrační nátěr před aplikací samonivelačních
nebo tixotropních vyrovnávacích hmot z řady výrobků Mapei:

Primer 3296

Adesilex LC, LC/R LC/RP

Akrylový penetrační nátěr
ve vodní disperzi se silnou
penetrační schopností
určený ke zpevnění slabých
a sprašných povrchů

OBLASTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primer 3296

Některé příklady využití

Primer 3296

Primer 3296

Primer 3296

Primer 3296

Primerem 3296

je určen ke zpevnění a zlepšení vlastností
křehkých nebo drobivých a sprašných povrchů. Je vhodný  i pro
použití v exteriéru pro zpevnění povrchu podkladů na bázi
cementu, omítek, zdiva z plných cihel, pískovce, tuffu, porézních
kamenů, cementových a vápenných dekorativních malt.

• Příprava povrchově sprašných potěrů před pokládkou parket
s použitím vinylových lepicích tmelů.

• Penetrační nátěr sprašných cementových povrchů.
• Penetrační nátěr pro vyrovnávacíí a vyhlazovací cementové

stěrky.
• Impregnace sprašných cementových spár ke snížení jejich

poréznosti a nasákavosti (pro použití v interiéru).
• Zpevnění povrchů cementových omítek, tuffu a pískovce.
• Impregnace starého zdiva, kleneb apod z pohledových cihel

v interiéru pro snížení jejich prašnosti.

je penetrační nátěr z akrylových polymerů ve vodní
disperzi, tvořený velmi jemnými  částicemi, což mu  umožňuje
vysokou penetrační schopnost, a to i na málo porézních
površích. zpevňuje povrchy, snižuje jejich
poréznost a současně jim dodává dobrou mechanickou
odolnost. Pokud se používá jako penetrační nátěr
pro samonivelační vyrovnávací stěrky, omezuje tvorbu
vzduchových bublin,  zabraňuje jejich příliš rychlému vysychání,
umožňuje dokonalejší roztékání samonivelačních hmot
a zlepšuje jejich přídržnost k podkladu. je
nedráždivá disperzní hmota bez zápachu, vhodná pro použití
v prostředí s přítomností osob nebo v  obydlených prostorách.
U podkladů ošetřených nedochází působením
agresivních atmosférických vlivů  (déš�, vlhkost, sluneční záření,

550-11-2003



Primer 3296

Primer 3296

Primer 3296

Primer 3296

zře�te vodou
v poměru 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti
podkladu. Roztok nanášejte válečkem nebo
plochým štětcem. Vyrovnání provádějte po
vytvrzení penetračního nátěru (po cca 2
hodinách).

• Pro povrchové zpevnění cementových omítek,
tuffu, pískovce a jako impregnace ke snížení
sprašnosti starého zdiva, kleneb apod.
z pohledových cihel naneste na
ošetřovaný povrch tlakovým stříkacím
zařízením, válečkem nebo štětcem. V případě
ošetření velmi savého povrchu může být nátěr
aplikován ve více vrstvách s několikaminuto-
vými přestávkami mezi jednotlivými nátěry
(nástřiky).
Obvykle jsou pro dokonalé nasycení podkladu
dostačující 2-3 vrstvy.

• Jako impregnace pro zvýšení odolnosti
a snížení poréznosti a nasákavosti
cementových spár (použití v interiéru a pro
obklady s glazovaným nebo nesavým
povrchem).
Neředěný naneste štětcem přímo
na povrch spáry. Pokud dojde při ošetření spár
k potřísnění obkladů, počkejte až vsákne do
hlouby spár (cca 5-10 minut) a teprve potom
očistěte povrch dlažby vlhkou houbou.

není podle současných norem
považován za zdraví škodlivý. Doporučuje se
však dodržovat všechna bezpečnostní opatření
běžná pro práci s chemikáliemi. Bezpečnostní
list je k dispozici na vyžádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

Čištění

Pulicolem

Primer 3296

Nářadí a nádoby umyjte ihned po použití vodou.
Případné zbytky zaschlého produktu lze
odstranit .

Spotřeba závisí na savosti a poréznosti
povrchu. Obvykle se pohybuje v rozmezí od 50
do 250 g/m .

se dodává v nádobách po 5
a 10 kg.

12 měsíců v původním uzavřeném obalu na
suchém místě. Chraňte před mrazem.

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí
z našich nejlepších zkušeností a je nutno je
dodržovat. Tyto návody považujeme za
orientační  a musí být potvrzeny praktickým
použitím výrobku. Z tohoto důvodu
doporučujeme předem posoudit vhodnost
výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel
přejímá veškerou zodpovědnost za případné
následky vyplývající z používání výrobku.

SPOTŘEBA

BALENÍ

SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
PŘÍPRAVU A NANÁŠENÍ

UPOZORNĚNÍ

2



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Podle norem

Pracovní teplota

Mísící poměr

Čekací doba před lepením

Doba vyschnutí

ÚDAJE PRO POUŽITÍ při +23°C A 50% relat. vlhkosti

od +5°C do +35 C

neředěný nebo 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu

2 hodiny

24 hodin

°

Konzistence

Barva

Objemová hmotnost (kg/l)

Obsah sušiny

Viskozita dle Brookfielda

# 1, 10 otáček za minutu [mPa•s]

Skladovatelnost

Zdravotní závadnost dle CE 99/45

Celní zatřídění

SPECIFIKACE VÝROBKU

kapalina

neprůhledná

1,01

15 %

20

12 měsíců. Chraňte před mrazem

žádná

3906 90 00
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Internet: http://www. mapei.cz

E-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad:

fax:

MAPEI s.r.o.
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192

tel.: 585 224 580, 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad:

158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519

tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

MAPEI s.r.o.
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