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P100075 

 
J e d n o d u š e  l e p š í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál: 
Popis produktu: 
setta Primat je matná, jednovrstvá  disperzní barva pro vnitřní použití, bez 
obsahu rozpouštědel a bez emisí, bez zápachu. Je velmi vydatná, jakož i s 
vynikajícím krytím. setta Primat zakryje téměř všechny podklady v jednom 
pracovním kroku. Pro vnitřní nátěry, na které jsou kladeny vysoké nároky, 
např. kanceláře, schodiště, školy, nemocnice, jakož i pro privátní obytné 
prostory. 
 
Vlastnosti: 
Vysoké krytí, velmi vydatná a šetrná k životnímu prostředí, zatížitelná, nechá 
se čistiti. setta Primat je možné tónovat se setta allcolor.  Zpracování je 
možné provádět nátěrem, válečkováním a stříkáním (i Airless). 
 

Pojivo na bázi: 
Syntetická disperze podle DIN 55 945 
 
Aplikace: 
Pro vnitřní nátěry s vysokými nároky! 
 
 
 
Balení: 
12,5 l 
 
Barevné odstíny: 
Bílá, starobílá 
Tónovatelná se setta allcolor nebo kvalitativně stejnými disperzními 
tónovacími barvami. 
Zohledněte prosím, že natónovaná setta Primat může obsahovat malá 
množství rozpouštědel z tónovacích barev. 
 
Zpracování: 
Nátěr, válečkování nebo stříkání. Velmi dobře airless-stříkatelná. 
Nezpracovávat pod +5°C teplotu objektu. 
 

 
Ředění: 
Naředit s vodou. 
 

Nářadí: 
Nářadí k natírání, válečkování nebo stříkání 
 

Čištění nářadí: 
Vodou, okamžitě po použití. 

 
 
 
GEFSTOFFV: 
 
 
VBF: 
 
 
GISBAU-KÓD: 
M-DF 01 
 

 
Odolná proti oděru 
podle DIN 53 778 

Jednovrstvá, disperzní barva 
pro vnitřní použití 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ: 
K zabránění vzniku náběhů nanášejte mokrý do mokrého v jednom 
tahu. 
 
Skladování: 
V chladu, ale nevystavovat mrazu 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. 
Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. 
Nenechte uniknout do kanalizace, povrchových vod nebo půdy. 
 
Likvidace: 
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. 
Tekuté zbytky materiálu je možné zlikvidovat jako odpady z barev na 
vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu mohou být zlikvidovány jako 
vytvrdlé barvy nebo domácí odpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po 
intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech. 
Měly by sloužit  k informování a podpoře spotřebitele. Technická 
data odpovídají receptuře výrobce.Kvůli mnohostranným 
aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících 
mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být 
v jednotlivých případech přebírána na základě našich informací 
žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým 
pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost. 
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SETTA       P R I M A T   
 
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                          
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

max. 10 %  max. 10 %  max. 10 %  

Spotřebovávané 
množství ml/m2 

Spotřeba: cca 150 ml/m² na nátěr na hladkých 
podkladech. Přesné hodnoty spotřeby zjistěte 
zkušebním nátěrem na objektu. 

   

 

POKYNY KE STŘÍKÁNÍ 
 MM-TRYSKA ÚHEL ST ŘÍKÁNÍ TLAK BAR K ŘÍŽEM DIN 4MM KONSIST. 
Vysoký tlak      
Nízký tlak      
Airless      
 

HODNOTY SCHNUTÍ 
 ZASCHLÝ ZATVRDLÝ P ŘETÍRATELNÝ P ŘESTŘÍKATELNÝ 
Po hodinách   Doba schnutí: Při +20°C a 

65 % rel. vlhkosti vzduchu po 4-6 
hodinách povrchově zaschlá 

a přetíratelná. 

 

 

SKLADBA NÁT ĚRU 
Vhodná příprava podkladu: 
Všechny pro disperzní nátěry obvyklé vnitřní plochy. Podklad 
musí být před nátěrem prověřen podle VOB směrnice na 
vhodnost k nátěru a pokud je to nutné ošetřen podle 
obecně platných směrnic. Zohledněte VOB, část C, odst. 3.1.1. 
 

 

Skladba nátěru: 
Základní nátěr naředit s max. 10 % a koncový, s max. 5% vody. 

 

 

 

 

 

 

 

Data podle DIN EN 13 300: 
 

•  Mokrý oděr: třída 2 
 

•  Odpovídá odolnosti proti oděru DIN 53 778 
 

•  Kontrastní poměr: Kryvost třída 1 
 

•  Při vydatnosti 6 m²/l, resp. 150 ml/m² 
 

•  Stupeň lesku: tupě matný 
 

•  Maximální vel. zrnitosti: jemná (<100 µm) 
 

 

 

 


