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optimal
Acrylate exterior wall paint

Primalex Optimal je visokokakovostna notranja 
stenska barva na vodni osnovi z odlično belino in  
paroprepustnim slojem . Je enostaven za uporabo in 
nam zagotavlja luksuzno belo, trpežno mat površino. 
Lahko se niansira s priporočenimi tekočimi barvami.

 
Hitro sušenje

 
Enostavna uporaba - brez sledi valjčka ali čopiča

Velika odpornost na suho čiščenje

Trajna in paroprepustna

Visoka belina in odlična kritnost

Univerzalno uporabna na vseh običajnih površinah, kot je npr. 
ometi, beton, tapete iz lesenih sekancev, mavčne plošče, stari 
premazi... Izjemna paroprepustnost in odpornost na suho brisanje  
so idealni za izpolnitev zahtev v povprečno obremenjenem okolju.

PRIPRAVA POVRŠINE
Vse površine morajo biti zdrave, čiste, suhe in brez maščob. 
Odstranite morebitne dele, ki se luščijo in popravite razpoke in 
poškodovana mesta. 
Novo ometane ali nove betonske površine barvajte minimalno po 
4 tednih sušenja. Upojne površine utrdite in impregnirajte 
s Primalex Primerjem po navodilih na embalaži. 
Stare, predhodno že pobarvane površine
sijajne površine obrusite s finim  brusnim papirjem in dobro 
odstranite prah . Če so površine neupojne , nanašanje impreg-
nacije ni potrebno. 

ČAS SUŠENJA
Površina, vlaga in temperatura bistveno vplivajo na čas sušenja. 
V primeru višje vlažnosti in nižje temperature se čas sušenja 
podaljša. Pri +23°C in do 65 % relativne vlažnosti se površina lahko 
barva po 4 urah.

ČIŠČENJE
Pred čiščenjem odstranite z orodja čim več barve. Očistite 
opremo takoj po uporabi s toplo vodo in milnico in temeljito 
sperite. Nekatere lokalne oblasti imajo posebne lokacije  za 
odstranjevanje odpadnih barv. Ne izprazniti v kanalizacijo in 
vodotoke.

PRIPRAVA PROIZVODA
Barvo dobro  premešajte (ne vmešavajte zračnih mehurčkov). 
Potrebna količina barve je določena s kvadratnimi metri , upojnostjo 
površine in tudi načina nanašanja. Če se v istem prostoru uporablja 
več različnih sarž barve, jih pred uporabo egalizirajte.

 

UPORABA
Enostavno nanašanje s čopičem ali valjčkom. Primerna je tudi za 
nanašanje z brizganjem. Ko uporabljate valjček pazite, da je ta 
enakomerno omočen z barvo. Za vpojne površine  Primalex Optimal 
razredčite s čisto vodo do 10 %. Ko se prvi sloj posuši, nanesemo še 
drugi sloj nerazredčene barve (do +5°C). Nanašajte pri temperaturah 
zraka in površine od +5°C do +25°C. Zagotovite dobro prezračevanje 
med nanašanjem in sušenjem. Pri brizganju je treba parametre 
posebej prilagoditi dani vrsti naprave.  
Veljajo parametri za brezzračno brizganje:
Šoba 0,018" - 0,026"
Tlak 150 - 180 bar
Os šobe 50°
Redčenje s pribl. 2 % vode

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barve vedno shranjujte 
in prevažajte v pokončnem položaju. Shranjujte pri temperaturi 
od +5°C do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo. Če je proizvod 
skladiščen v skladu s predpisanimi zahtevami v originalno zaprti 
posodi, bo uporaben vsaj do datuma, ki je naveden na embalaži.

ZDRAVJE IN VARNOST
Podrobne informacije o zdravju in varnosti so na voljo v varnostnem 
listu, ki ga lahko prenesete na naši spletni strani www.primalex.eu
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N o t r a n j a  z i d n a  b a r v a

TEHNIČNI PARAMETRI
Gostota (g/cm3)  1,48 - 1,54
Suha Snov  (%)  58,0
Pralnost razreda 4 (EN 13300)
Izdatnost v 1 sloju    8 - 10 m2/l razred 2 (EN 13300)
Kritnost razred 2      (EN 13300) (4,8 m2/l)
Belina (%) 81 - 87 

  RAZPOLOŽLJIVOST
Barva  bela
Izgled  mat
Embalaža  5 L, 10 L, 15 L 

  

 


