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Název výrobku: ThermoPRIM COLOR

Popis produktu:
ThermoPRIM COLOR je vysoce kvalitní silikátová nátěrová barva pro vnější i vnitřní využití. Jde o barvu
s vysokou kryvostí a odolností proti vodě, a to i slané, povětrnostním podmínkám, proti oděru a
poškrábání. Má lepící účinky, schopnost zacelit popraskaný povrch a zpevnit jej. Odpuzuje prach a je
omyvatelná. Výrazně zásadité pH je důvod protiplísňových vlastností výrobku. Vzhledem k vysoké tepelné
odolnosti ji lze aplikovat na protipožární nátěry. Je vysoce paropropustná a skvěle doplňuje
polopropustnou sanační omítku ThermoPRIM. Jde o materiál převážně anorganického složení, a tedy
ekologický a zdravotně nezávadný materiál.

Složení:
Silikátové pojivo, pigmenty, aditiva.

Oblast aplikace:
ThermoPRIM COLOR je nátěr vhodný především pro čistě minerální podklady, jako jsou vyzrálé vápenné,
vápenocementové a cementové omítky, štuky, staré očištěné minerální nátěry, cihly, pískovec, stavební
kámen, případně k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod., dále jako fasádní nátěr
nových fasád, při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Lze ho také použít k přetírání bílých
nebo egalizaci probarvených minerálních tenkovrstvých omítek, pro konečnou povrchovou úpravu
sanačních systémů na vlhké zdivo.

Specifické vlastnosti:
ThermoPRIM COLOR lze nanášet na upravené plochy štětcem, válečkem či vhodným stříkacím zařízením.
Hmota je tónovaná podle příslušného vzorníku. V rámci řady ThermoPRIM COLOR existuje také podkladní
nátěr pro přípravu podkladu a ředění.

Technické údaje:
barva – bělost (podle BaSO4)

až 95 hmotn. % – ČSN EN ISO 6504

jemnost zrna:

velmi jemné

měrná hmotnost:

1,49 g/cm3 při 23 °C

obsah sušiny:

min. 50 hmotn. %
o

viskozita podle Brookfielda (při 23 C):

39 Pa.s (4/10)

zasychání st. 2
zasychání st. 4

30 min – ČSN EN ISO 9117
3 hod – ČSN EN ISO 9117

ekvivalentní difúzní tloušťka:

0,02 m – EN ISO 7783-2

propustnost pro vodní páru:

1504 g/(m2.24hod) – EN ISO 7783-2

nasákavost:

0,03 kg/m2.hod0,5 – EN 1062-3

teplotní cyklování bez ponoření
do rozmrazovacího solného roztoku:

beze změn – EN 13687-3

odolnost otěru za mokra:

12,1 µm/200 cyklů – ČSN EN ISO 11998
třída 2 – ČSN EN 13300
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urychlený test odolnosti povětrnosti 2000k:

DL = 0,18 Da = 0,04 Db = -0,10 DE = 0,21
(ATSM G154)

klasifikace reakce na oheň:

nehořlavý

aplikovaná tloušťka:

asi 1 mm

ředění:

pitná voda

teplota prostředí při aplikaci:

od +8 oC

pH:

minimálně 9,5 zásadité

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.

penetrace:

Systémová penetrace ThermoPRIM FIX, zředěná
barva ThermoPRIM COLOR do řídké konzistence,
případně běžná penetrace pod silikátové omítky a
nátěry.

min. životnost nátěru:

Při dodržení technologického postupu je spojena
s životností podkladu.

Podklad:
Lze jej aplikovat na běžné druhy stavebních materiálů, které jsou vyzrálé, především minerální omítky,
např. vápenné, vápenocementové, cementové, silikátové a sanační, vyzrálý beton, pískovec. Nevhodné
podklady jsou sádra, nevyzrálá omítka, nevyzrálý beton, dřevo, kovy, lakované podklady, plastické hmoty,
disperzní a silikonové nátěry a jiné organické nátěry a povrchové úpravy. Nevhodné jsou rovněž podklady,
které obsahují ve vodě rozpustné soli a všechny minerální podklady s čerstvou hydrofobní úpravou. Nelze
jej aplikovat na akrylátové, silikonové a polyvinylacetátové nátěry, barvy na bázi křídy a vodou namáhané
(vodorovné) a vlhké plochy.

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, mastnot, starých nátěrů, výkvětů, nesmí
být čerstvě hydrofobizovaný (doporučujeme ThermoPRIM SAN), nesmí být hloubkově biologicky
napadený. Doporučujeme aplikovat penetraci ThermoPRIM FIX (penetrovat lze i zředěnou barvou
ThermoPRIM COLOR do řídké konzistence).

Nanášení na:
1) staré omítky:
Při použití na stávající nátěry doporučujeme provést hloubkovou penetraci. 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 (doporučujeme zpevnit nátěrem ThermoPRIM BET BRONZE). Je nutné vše nechat dokonale
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zatvrdnout (vyzrát) a vyschnout. Původní disperzní akrylátové nebo silikonové podklady (nátěry, omítky),
kde nemůže dojít k optimální vazbě finální nátěrové hmoty s podkladem, je nutné tyto původní podklady
mechanicky nebo chemicky odstranit a následně povrch opět upravit.
2) nové omítky:
U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit vrchní nátěr a aplikovat alespoň 1x nátěr
penetrací.
3) omítky napadené plísní:
Doporučujeme ošetřit povrch protiplísňovým přípravkem, nechat ošetřený povrch vyschnout a následně
nanést penetraci a omítku. ThermoPRIM COLOR má vysoce zásadité pH a sám působí protiplísňově, pokud
není plíseň rozsáhlá, není protiplísňový přípravek nutný, ThermoPRIM COLOR sám plísně likviduje.
4) 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 hydrofobizačního nátěru ThermoPRIM SAN a omítky ThermoPRIM. Po důkladném
zaschnutí je možné aplikovat ThermoPRIM COLOR s vyšší paropropustností, která umožní omítce odvádět
vlhkost ze zdiva. V opačném případě, např. použitím syntetických barev, je omítka THERMOPRIM nefunkční
a velmi rychle dochází k destrukci celé skladby zdiva a omítky.
5) beton, pískovec apod.:
Před aplikací je nutné podklad očistit a odstranit prach, nejlépe důkladným vysátím. Pro zpevnění
podkladu doporučujeme použít impregnaci z řady ThermoPRIM BET podle stavu podkladu. Je nutné, aby
byla penetrace dobře vsáknutá do podkladu a nevytvářela na povrchu film. Následně je možné již bez
penetrace použít barvu ThermoPRIM COLOR.

Ředění:
Pro základní nátěr doporučujeme ředit vodou v poměru 1:5 (1 díl barvy a 5 dílů vody). Pro vrchní nátěry
doporučujeme ředění v poměru 1:1 až 2 (1 díl barvy a 1 až 2 díly vody) stejným způsobem.

Aplikace:
Nejprve se provede napouštěcí vrstva pomocí ThermoPRIM FIX nebo naředěnou barvou ThermoPRIM
COLOR (1:5), nátěr se ponechá 12-24 hodin zasychat, po zaschnutí základního nátěru se nanesou
minimálně dva krycí nátěry řádně promíchanou a zředěnou barvou (1:1 až 2), mezi nátěry je nutné
dodržet minimální čas schnutí 12 hodin. Pro zjednodušení lze provést jeden krycí nátěr neředěnou barvou.
ThermoPRIM COLOR je nutné nejprve důkladně promíchat v celém objemu. Lze použít běžná míchací
zařízení. Míchání je nutné provádět opatrně při malých otáčkách.
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 COLOR lze nanášet válečkem, štětcem a stříkáním. Během aplikace doporučujeme materiál
důkladně promíchávat.
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Při aplikaci je potřeba chránit stavební prvky i zařízení před potřísněním. Rámy, okna, podlahy, parapety,
okapy a nábytek je nutné důkladně zakrýt.

Spotřeba:
Předpokládaná spotřeba je 4–5 m2 z 1 litru neředěné barvy v jedné vrstvě, spotřeba v souvislosti
s ředěním se může v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy lišit. Přesnou
spotřebu pro konkrétní podklad je třeba stanovit na zkušební ploše.

Doba schnutí:
12 hodin. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr,
vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující
možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především
nízké teploty a vysoka vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným
poškozením deštěm i po vice než 12 hodinách

Údržba:
Pokud dojde k povrchovému znečištění, je možné nátěr omýt (ThermoPRIM COLOR je voděodolný) a
následně přemalovat.

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 s ohledem na zásaditost výrobku, vhodné jsou ochranné brýle a oděv,
pracovní oděv lze čistit vodou a prát. Barva může zanechat na oděvu trvalé skvrny.

Barevné odstíny:
Barevné odstíny jsou dány vzorníkem barev. Barva se tónuje pastami pro silikátové barvy.

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:
12 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 kbelíky o objemu 5 a 15 litrů.
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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
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