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G54 
PRIMER 
BÍLÁ PENETRACE PRO 
SÁDROKARTONOVÉ POVRCHY 

 
G54 PRIMER je vysoce kvalitní bílý akrylátový vodou ředitelný 
penetrační základní nátěr pro vnitřní použití, vhodný zejména na 
sádrokartonové desky a jiné savé povrchy z omítek, tmelů apod. 
Díky svým vynikajícím plnicím vlastnostem dokonale vyrovnává 
savost mezi štukovými povrchy a sádrokartonem. Zajišťuje 
dokonalý konečný vzhled. Vyniká vysokou bělostí, přilnavostí a 
výbornou krycí schopností.  Snadno se aplikuje, dobře vyrovnává 
podklad a rychle schne. Poskytuje podklad pro vysoce kvalitní 
povrchové úpravy.  

. 
 

 VYDATNOST 

 12±2m2/L 
 

 VZHLED 

 ΜΑΤ 
 

 ŘEDĚNÍ 

 5-15% VODA 
 

 SCHNUTÍ 

 1-2 hodiny * 
 

 PŘETIRATELNÝ ** 
 2-4 hodiny * 

 

 DOPORUČENÝ POČET NÁTĚRŮ 

 1   
 

 DALŠÍ NÁTĚR 

 6-8  hodin * 
 

 APLIKACE 

 váleček, štětec, airless stříkací zařízení 
 

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a 
přelakování. 
** Pokud je potřeba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕCHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 
TYP COPOLYMER STYRENE-ACRYLIC 

SPECIFICKÁ  
HMOTNOST 

BÍLÁ 
 

1,68 ±0,05 g/cm3 

SUŠINA VÁHOVĚ (ISO 3251-03) 67±1 %  

SUŠINA OBJEMOVĚ (ISO 3233-98) 60±3 %  

VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25ºC) KU 105±5  

APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 250C) KU 75±15  

pH 8,40±0,30 

KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905) 98% | 150 μm mokrý 
film 

INDEX BĚLOSTI (ASTM Ε 313-05) ≥ 89 

INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM Ε 313-05) ≤ 0,5 

LESK (600) (ISO 2813-99) 2,5±1  

LESK (850) (ISO 2813-99) 8±2  

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU 45μm (±5μm) / 1 
vrstva 

APLIKAČNÍ TEPLOTA min 5°C - max 30°C 
 

 
 

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE 
EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném 
k použití (kat A/g: základní nátěrové hmoty): 30 g/l (2010). 
Tento produkt obsahuje max.: 29 g/l VOC. 

  

 výjimečná plnící schopnost 
 dobrá krycí schopnost vad povrchu 
 dokonale sjednocuje savost povrchu 
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PŘÍPRAVA PODKLADU 
Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. 
Odstraňte všechny zvětralé odloupané nátěry, prach, oleje, 
soli a plísně. Povrch musí být čistý a suchý. Případné 

povrchové vady zatmelte. Aplikujte celoplošně G 54 PRIMER. 

 
► Povrchy v dobrém stavu: 

Aplikujte 1 vrstvu G54 PRIMER. 
► Nové omítky, beton, cihla, cement:  

Podklad nechte 30 dnů vyzrát. Aplikujte 1 vrstvu G54 
PRIMER.  

► Nové sádrokartonové nebo tmelené podklady: 
Aplikujte 1 vrstvu G54 PRIMER. 

DOPORUČENÁ POUŽITÍ 

 SADROKARTON / TMELENÉ POVRCHY 

 BETON / CEMENT 

 OMÍTKY 

APLIKACE 
► Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. 
► Při aplikaci válečkem nebo štětcem naneste jednu nebo 

dvě vrstvy ředěné vodou 5-10 %. Pro aplikaci airless 
stříkací pistolí řeďte vodou 10-15 %. 

DALŠÍ INORMACE 
► V případě aplikace na nový beton nebo 

vápenocementovou omítku doporučujeme aplikaci 
nejdříve po 30-40 dnech.  

►  Neaplikujte, pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebo 
vyšší než 30°C. 

BALENÍ  
► Bílá, 750ml, 3L a 9L. 
► Vytvořte tisíce různých barevných odstínů s naším 

systémem tónování COLORTOUCH. 

SKLADOVATELNOST 
24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích 
podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při 
teplotě 5-30°C.  Chraňte před mrazem a přímým sluncem. 
Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál 
!!! 

 

 

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU 
Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned 
po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se 
saponátem.  Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem 
opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný 
materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.   

 

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST  
Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku.  Pro 
získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list 
výrobku.  

 

 

 

 


