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Popis produktu: 

ThermoPRIM BET je vysoce kvalitní nátěr na ochranu a tvrzení betonů, omítek, zdiva, tvárnic apod. 
Existuje ve třech provedeních podle množství účinné látky a ve čtvrtém provedení pro vysoký lesk. 

Složení:  

 Silikátové pojivo, aditiva. 

Oblast aplikace:  

ThermoPRIM BET je vysoce kvalitní impregnace pro betony, betonové podlahy, cihly, tvárnice Porfix nebo 
Ytong, eternit, omítky a další stavební materiály na bázi vápenných silikátů, která transformuje holé 
betonové a stavební plochy do tvrdých, oděruodolných, voděodolných a olejiodolných trvale bezprašných 
povrchů. Má lepicí a tmelicí účinky, renovuje staré betonové či jiné podklady a zvyšuje jejich životnost. U 
čerstvých podkladů zabraňuje vyplavování vápna a vzniku výkvětů solí. Slouží také k přípravě broušených či 
leštěných podlah do vysokého lesku.  

Je výborný jako základní nátěr a je kompatibilní s většinou lepidel. V případě použití na zdivo a omítky se 
výborně propojuje s materiály řady ThermoPRIM. Je paropropustný, má protipožární účinky, je 
protiplísňový, ekologický a zdravotně nezávadný. 

Pomocí ThermoPRIMu BET DIAMOND lze u betonu v interiérech docílit velmi vysokého lesku. 

Specifické vlastnosti:  

ThermoPRIM BET lze nanášet na upravené plochy štětcem, válečkem, u vodorovných ploch také 
rozprašovačem nebo jiným vhodným stříkacím zařízením, např. tlakovým. Aplikuje se v jedné i ve více 
vrstvách. 

Technické údaje: 

 skupenství:      nízkoviskózní kapalina 

 barva:       čirý nebo slabě zakalený 

zápach:       bez zápachu 

hustota:      1,2 g.cm-3 

 klasifikace reakce na oheň:     nehořlavý  

 aplikovaná tloušťka:     asi 1 mm 

 ředění:        pitná voda 

 teplota prostředí při aplikaci:     od +8 oC  

 pH:        10 - 11  

    hloubka průniku:     6 mm – ČSN EN 1776 

 soudržnost:      4,19 MPa – ČSN EN 1542:2000 

 soudržnost po napuštění benzínem:   3,65 MPa – ČSN EN 1542:2000 

 soudržnost po napuštění motorovou naftou:  2,70 MPa – ČSN EN 1542:2000 

 soudržnost po napuštění motorovým olejem:  1,49 MPa – ČSN EN 1542:2000 
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 odolnost vůči působení benzínu BA95:   Bez viditelných změn a defektů. – ČSN 13529:2004 

 odolnost vůči působení motorové nafty:  Bez viditelných změn a defektů. – ČSN 13529:2004 

odolnost vůči působení motorového oleje:  Bez viditelných změn a defektů, – ČSN 13529:2004 

uvolňování těkavých organických látek (VOC):   Na základě dokumentace pro všechny  
        komponenty tento výrobek neobsahuje žádné 
        těkavé organické složky a nedochází k žádnému 
        uvolňování organických látek. 

min. životnost nátěru:      Při dodržení technologického postupu je spojena
        s životností podkladu. 

tepelná odolnost: Od +5 do + 100 oC. Po aplikaci -40 oC až + 1000 oC 
bez výrazné ztráty deklarovaných vlastností.  

Podklad:  

Lze jej aplikovat na běžné druhy savých stavebních materiálů, které jsou vyzrálé, především beton, 
betonové podlahy, cihly, eternit, pórovité omítky (např. vápenné, vápenocementové, cementové, 
silikátové) sanační, historické, umělé, dlažbu, pálené materiály, savé přírodní i umělé kameny. 

Příprava podkladu:  

Podklad musí být čistý, rovný, pevný, nosný, dostatečně vyzrálý, soudržný, drsný, suchý, bez uvolňujících se 
částic, spečených vrstev a nesoudržných částí, zbavený prachu, mastnoty, starých nátěrů, výkvětů, nesmí 
být hloubkově biologicky napadený. 

Nanášení na: 

1) staré omítky:  
Původní, křídující nátěry nebo jinak znečištěné povrchy je potřeba omýt (u fasád vysokotlakým čisticím 
zařízením). U vícevrstvých a starších nátěrů doporučujeme ověřit jejich přídržnost k podkladu a případně je 
odstranit beze zbytku obroušením, okartáčováním, oškrábáním, popř. proudem tlakové vody. Po mokrém 
čištění je nutné nechat plochy dostatečně proschnout před dalším ošetřením. Po odstranění starých maleb 
je vhodné vyspravit omítku od nerovností, puklin, prasklin, větší trhliny je třeba vyspravit vhodným 
materiálem na minerální bázi. Je nutné vše nechat dokonale zatvrdnout (vyzrát) a vyschnout. Původní 
disperzní akrylátové nebo silikonové podklady (nátěry, omítky), kde nemůže dojít k optimální vazbě 
impregnace s podkladem, doporučujeme mechanicky nebo chemicky odstranit a následně povrch opět 
upravit. Pro nátěr je nutné zvolit vhodný typ nátěru podle savosti a kvality omítky. 

2) nové omítky:  
U nových omítek lze přímo aplikovat daný typ nátěru podle savosti a kvality omítky, případně stačí pouze 
obrousit vrchní nevyhovující nátěr z omítky.  

3) historické omítky:  
Po renovaci historických omítek lze přímo aplikovat nátěr ThermoPRIM BET podle savosti a kvality omítky. 

4) omítky napadené plísní:  
Doporučujeme ošetřit povrch protiplísňovým přípravkem, nechat ošetřený povrch vyschnout a následně 
nanést ThermoPRIM BET.  Má vysoce zásadité pH a sám působí protiplísňově, pokud není plíseň rozsáhlá, 
není protiplísňový přípravek nutný, ThermoPRIM BET sám plísně likviduje.  
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5) omítky se zvýšenou vlhkostí: 
Vlhká omítka musí být odstraněna a to minimálně nad úroveň vlhkosti do výšky odpovídající tloušťce zdiva, 
musí být důkladně vyčištěny spáry a v případě větších nerovností zdiva a vyšší vlhkosti musí být použit 
nejprve vícesložkový omítkový sanační systém, případně jiné metody. Omítka, zasažená plísní, musí být 
následně odklizena z důvodu šíření plísní do nové omítky. Podklad musí být napenetrován (u zvýšené 
vlhkosti vícekrát), po zaschnutí penetrace (v případě vlhkého zdiva trvá zaschnutí až 12 hodin) může být 
aplikována omítka. Tloušťka omítky musí být taková, aby na povrch nevzlínala kapilární vlhkost a 
nevznikaly výkvěty solí, a to až do vrstvy 2 cm. Aplikace se proto provádí vícefázově dle dané vlhkosti. 
Doporučujeme použití penetrace ThermoPRIM FIX a omítky ThermoPRIM. Po důkladném zaschnutí omítky 
je možné aplikovat některý z materiálů řady ThermoPRIM BET podle druhu a savosti podkladu. 

6) beton, cihly, eternit, dlažba, pálené materiály, přírodní a umělé kameny: 
Na předem připravený povrch lze nanášet některý z nátěrů ThermoPRIM BET podle savosti a kvality 
podkladu až do úplného nasáknutí. U svislých stěn je nutné použít ThermoPRIM BRONZE, který se rychle 
vsakuje a nebude stékat. 

Ředění:  

ThermoPRIM BET je určen k přímé aplikaci. V případě, že podklad má sníženou savost a nátěr zůstává na 
povrchu nebo stéká, lze jej naředit přiměřeným množstvím destilované nebo demineralizované vody. Lze 
použít také velmi měkkou vodu. 

Ředěním ThermoPRIMu BET GOLD vodou lze připravit další dva typy ThermoPRIMu BET. ThermoPRIM BET 
BRONZE lze připravit ředěním v poměru 1:1. ThermoPRIM BET SILVER lze připravit ředěním v poměru 3:1 
(k 0,75 litru ThermoPRIMu BET GOLD se přidá 0,25 litru vody). U ThermoPRIMu BET DIAMOND není ředění 
vhodné. 

Aplikace:  

ThermoPRIM BET je nutné nejprve promíchat nebo protřepat v celém objemu. Na zkušební ploše je nutné 
vyzkoušet aplikaci nátěru a zkontrolovat výsledný efekt. 

Nátěr se provádí na předem připravený podklad.  

U svislých stěn doporučujeme nejprve pro zpevnění podkladu provést první nátěr ThemroPRIMem BET 
BRONZE nebo ThermoPRIM BET GOLD adekvátně zředěným vodou. Následně lze stejným druhým nátěrem 
vytvořit ochranný film nebo lze použít některý z materiálů řady ThermoPRIM. U čerstvých betonů lze 
nanášet ThermoPRIM BET nejdříve po třech dnech vylití betonu.  

V případě vodorovných vrstev lze provést 1-2 nátěry některým z nátěrů ThermoPRIM BET podle kvality 
podkladu. U nových čerstvých betonů lze nanášet ThermoPRIM BET nejdříve po třech dnech vylití betonu.  

Při tvorbě lesklého betonu se po aplikaci jednoho nátěru ThermoPRIMu BET BRONZE nebo zředěného 
ThermoPRIMu BET GOLD aplikuje jeden nátěr ThermoPRIMu BET DIAMONG. Pro dosažení vysokého lesku 
doporučujeme po důkladném zaschnutí přeleštit povrch vhodným hadrovým leštícím kotoučem.   

Mezi jednotlivými nátěry musí uplynout vždy doba 2-6 hodin.  

ThermoPRIM BET lze nanášet válečkem, štětcem a u vodorovných ploch také stříkáním, např. pomocí 
rozprašovače. Při aplikaci jednotlivých nátěrů doporučujeme, aby množství naneseného nátěru bylo 
takové, že povrch zůstane 10 až 15 minut vlhký, ale zároveň nebude na svislých plochách stékat a na 
vodorovných nebudou zůstávat mokrá místa („louže“). Při hloubkové impregnaci, např. při zpevnění 
starých zvětralých betonů, doporučujeme provádět aplikaci stříkáním tlakovou pistolí tak, aby nátěr 
pronikl do větší hloubky. 
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Během aplikace doporučujeme materiál promíchávat. 

Při aplikaci je potřeba chránit stavební prvky i zařízení před potřísněním. Rámy, okna, podlahy, parapety, 
okapy a nábytek je nutné důkladně zakrýt. 

Při venkovní aplikaci a 24 hodin po aplikaci nesmí teplota zdiva i okolního vzduchu klesnout pod 8 oC a 
neměla by přesáhnout teplotu 35 oC. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru 
a dešti. Po aplikaci by nemělo na natřené povrchy nejméně 4 hodiny pršet.  

ThermoPRIM BET existuje ve čtyřech provedeních: 

1) ThermoPRIM BET BRONZE: 
ThermoPRIM BET BRONZE obsahuje nejnižší množství účinné látky. Je vhodný pro svislé stěny ze savých 
materiálů (např. cihly), eternit, nové betony i jiné stavební materiály s nejvyšší kvalitou a minimální 
porézností a nasákavostí a s nejmenším požadavkem na zkvalitnění povrchu. Slouží jako penetrace pro 
speciální broušené betony. Je vhodný jako základní nátěr pro ThermoPRIM BET SILVER, GOLD a DIAMOND. 
Další vedlejší využití je penetrace pro nesilikátové omítky pod nátěr ThermoPRIM SAN. 
 

2) ThermoPRIM BET SILVER: 
ThermoPRIM BET SILVER obsahuje střední obsah účinné látky. Je vhodný pro vodorovné plochy, běžné 
betony a jiné stavební materiály s průměrnou kvalitou, porézností a nasákavostí a s nízkým požadavkem na 
zkvalitnění povrchu. 
 

3) ThermoPRIM BET GOLD: 
ThermoPRIM BET GOLD obsahuje nejvyšší obsah účinné látky. Je vhodný pro vodorovné plochy, staré a 
zvětralé betony a jiné stavební materiály s nejnižší kvalitou a nejvyšší porézností a nasákavostí a s vysokým 
požadavkem na zkvalitnění povrchu. 
 

4) ThermoPRIM BET DIAMOND: 
ThermoPRIM BET DIAMOND obsahuje nejvyšší obsah účinné látky a dále obsahuje látky, které vytváří 
trvalý vysoký lesk povrchu betonu. Je vhodný do interiéru a pro vodorovné plochy.   

Spotřeba:  

Předpokládaná spotřeba je 0,1-0,5 litru na 1 m2 nátěru v jedné vrstvě, spotřeba v souvislosti s ředěním se 
může v závislosti na savosti a struktuře podkladu lišit. Přesnou spotřebu pro konkrétní podklad je třeba 
stanovit na zkušební ploše. 

Doba vytvrzení:  

Zaschnutí ošetřeného povrchu nastává za 2-6 hodin podle typu podkladu a nátěru (čím více účinné látky, 
tím delší zasychání). Po této době je podlaha již pochozí. Konečné pevnosti a účinku je dosaženo dle okolní 
teploty a vnějších podmínek za 24-48 hodin po aplikaci. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání 
nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) může dojít k jeho zaschnutí v kratší době. Při 
podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s 
pomalejším zasycháním a tím možným poškozením, např. deštěm, i po více než 12 hodinách. 

Údržba:  

Pokud dojde k povrchovému znečištění, je možné nátěr omýt (ThermoPRIM BET je voděodolný) a následně 
případně přemalovat.  
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Čištění nářadí:  

Štětce, válečky, stříkací a míchací zařízení a ostatní pomůcky lze po použití umýt čistou vodou s přidáním 
odmašťovacího přípravku. Všechny pomůcky je nutné při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí. 

Pracovní oděv:  

Je nutné použít gumové rukavice, ochranné brýle a oděv (nejlépe gumový) s ohledem na zásaditost 
výrobku. Pracovní oděv lze čistit vodou a prát, přípravek může zanechat na oděvu trvalé skvrny. 

Barevné odstíny:  

Na zaschlý nátěr lze aplikovat běžné barevné nejlépe paropropustné silikátové nátěrové hmoty. 

Skladování a přeprava:  

Je nutné skladovat v původních uzavřených obalech a suchých skladech při dodržení skladovací  teploty od 
+5 oC. Doporučená teplota pro transport je od +5 oC. Chraňte před mrazem! 

Skladovatelnost:  

24 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při dodržení skladovacích podmínek a teploty. 
Po otevření je nutné spotřebovat v co nejkratší době. 

Balení:  

Plastové lahve o objemu 1 litr. Plastové kanystry o objemu 5 a 10 litrů. Plastové sudy 50 a 100 litrů na 
objednávku. 

 

Pozn.: Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné, jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků  
a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Hodnoty měřených technických 
parametrů, uvedené v Technickém listu, odpovídají hodnotám, uváděným v příslušných protokolech. Kritéria 
měřených vlastností jsou uvedena v Prohlášení o vlastnostech 

 


