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P100560 

 

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

Materiál: 
Popis produktu: 
setta Primat fungiperfect je fungicidní a bakteriální speciální nátěr pro 
ochranu proti plísním, napadení houbami a bakteriemi, pro vnitřní použití, 
bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel (se zkušebním osvědčením). 
 

Vlastnosti: 
Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel, odpovídá zákonu o potravinách 
a spotřebních předmětech (zkušební osvědčení k dispozici), optimální 
ochrana před plísní, napadením houbami a bakteriemi, vysoká fungicidní 
účinnost, třída oděru za mokra 2 podle DIN EN 13 300, odpovídá odolnosti 
proti oděru podle DIN 53778, velmi dobré krytí podle DIN EN 13 300,  
třída 1, při 7 m²/l, propustný pro vodní páru, pouze pro vnitřní použití. 
 
Aplikace: 
Pro kvalitní, proti oděru odolné renovační nátěry na podkladech napadených 
plísní, houbami a bakteriemi. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti napadení 
plísní, houbami a bakteriemi ve vlhkých prostorech a na plochách, které 
vykazují na základě stavebních závad a/anebo nesprávného způsobu obývání 
vlhkost, která umožňuje takovéto napadení. 
 

Balení: 
12,5 l 
 
Barevné odstíny: 
Bílá 
 
Zpracování: 
Natírání a válečkování. 
Před použitím dobře promíchat. 
 
Teplota při zpracování a teplota podkladu minimálně +5°C. 

 
Ředění: 
Neředit 
Mezinátěr naředit do 5% s vodou. 
 
 
Nářadí: 
 

 
Čištění nářadí: 
Vodou, okamžitě po použití. 

 
 
 
GEFSTOFFV: 
 
 

VBF: 
 
 
GISBAU-KÓD: 
M-DF 01F 
 
 

 
Baktericidní a fungicidní speciální nátěr pro 

ochranu proti napadení plísní, houbami a 
bakteriemi, pro vnitřní použití 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ: 
Zvláště k zohlednění: 
VOB, část C, DIN 18 363, oddíly 2 a 3, jakož i BFS - letáky 
pracovních oblastí přicházejících v úvahu. 
 

Upozornění: 
Setta Primat fungiperfect je nátěr, který byl koncipován speciálně pro 
preventivní a dlouhodobou ochranu před napadením plísní, houbami 
a bakteriemi ve vnitřních prostorech. Při použití setta Primat 
fungiperfect je uložen v nátěrovém materiálu speciální zásoba účinné 
látky, která může zajistit optimální, dlouhodobou, avšak časově 
omezenou ochranu. Trvalé zabránění napadení plísní, houbami a 
bakteriemi není se setta Primat fungiperfect možné. Objekty, ve 
kterých jsou vyráběny, skladovány nebo prodávány potraviny, musí 
být před dalším používáním minimálně 2 dny větrány. 
 
Bezpečnostní pokyny a upozornění k likvidaci jsou obsaženy 
v našem bezpečnostním datovém listě. 
 

Minimální trvanlivost: 
12 měsíců, v neotevřeném, originálním balení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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      
 
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                          
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

Do 5% pro mezinátěr     

Spotřebovávané 
množství ml/m2 

cca 140 ml/m² 
na nátěr na struktu-
rovaných podkladech. 

    

 

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   po 4 hodinách přetíratelný, 

vztaženo na 20 °C a 65% rel. 
vlhkost vzduchu. 

 

 

SKLADBA NÁT ĚRU 
Základní nátěr : 
Provést odpovídající ošetření. 
Mezinátěr : 
Se setta Primat fungiperfect, naředěná do 5% vodou 
Koncový nátěr : 
S nenaředěnou setta Primat fungiperfect 

 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, pevný, zbavený nečistot a substancí snižujících 
přilnavost. Zkontrolovat nosnost podkladu a existujících nátěrů. Nenosné 
vrstvy beze zbytku odstranit. 
Před započetím přípravy podkladu provést opatření k osobní bezpečnosti 
(ochrana dýchacích orgánů - filtr P2 resp. FFP2, ochranné rukavice, 
ochranné oblečení, ochranné brýle, osprchování bezprostředně po 
ukončení prací). Pro trvalou sanaci je nutné zjistit a trvale odstranit 
příčiny mikrobiologického napadení. Při všech pracích je třeba zabránit 
rozvíření spór. Napadené povrchy odsát výkonným průmyslovým 
vysavačem s HEPA-filtrem. Tapety a ostatní obložení stěn odstraňovat 
pokud možno za mokra a zlikvidovat. Podklady napadené plísní, houbami 
nebo bakteriemi ošetřit se setta Primat fungidirect, naředěnou vodou do 
1:4 , nechat minimálně 6 hodin působit. Při silném napadení je nutné 
ošetření opakovat. 

 

Hustota: 
cca 1,44 g/ccm  

  
  

Data podle DIN EN 13 300: 
 

• Mokrý oděr: třída 2 
 

• Odpovídá odolnosti proti oděru podle DIN 53 778 
 

•  Kryvost třída 1 při 7 m²/l 
 

• Stupeň lesku: tupě matný 

 

 

 


