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Popis produktu:  

ThermoPRIM+ je na základě naměřených hodnot unikátním výrobkem ve své kategorii. Je vyráběn z vysoce 
kvalitních surovin od předních našich i zahraničních výrobců, což zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu. 
ThermoPRIM je unikátní materiál pastovité konzistence. Slouží k tepelné izolaci žhavých především 
kovových povrchů a to v závislosti na způsobu tepelného namáhání a především v kombinaci s dalšími 
tepelně izolačními materiály řady ThermoPRIM do teplot až 1000 oC bez ztráty přídržnosti, jedná se o 
kovové povrchy pecí, komínů, kotlů, parovodů. Aplikací dosáhneme významné úspory energie v oblasti 
průmyslu, zemědělství i dopravy, kdy povrchovou teplotu lze při nátěru tloušťky okolo 1 cm snížit zhruba o 
70 %, izolační vlastnosti výrobku se zvýší zesílením nátěru. Je oděruodolný, tvrdý, přídržnost i při velmi 
vysokých teplotách, kdy se kovový podklad roztahuje, je zajištěna speciálními přísadami. Povrch plniva je 
pro vysoké teploty upraven tak, aby zabránil emisi tepelného záření, které představuje značný únik energie 
ze žhavého povrchu. 

Složení:  

 Silikátové pojivo, silikátové mikrokuličky, přísady pro přilnavost na kov a tepelnou roztažnost. 

Oblast aplikace:  

ThermoPRIM+ je pastovitý nátěr, který je odolný vůči vlhkosti. Odolává kyselému i zásaditému pH. Lze jej 
tedy používat v prostorách s velkou vlhkostí a v prostorách, kde může dojít ke styku s žíravými látkami. Jde 
o ekologický materiál. Je zdravotně nezávadný, neobsahuje těkavé organické ani jiné toxické látky, které by 
mohly uniknout do okolního vzduchu, materiál lze proto používat ve vnitřních prostorách. 

Specifické vlastnosti:  

ThermoPRIM lze jej nanášet na upravené plochy stěrkou, válečkem, štětce nebo stříkáním, je dobře 
roztíratelný a je možno ji po vyzrání mechanicky upravovat (zahladit). ThermoPRIM se distribuuje v tmavé 
nebo bílé barvě, kterou lze následně malovat při použití kvalitních interiérových barev. Hmotu lze tónovat 
do jakéhokoli barevného odstínu přidáním tónovacích pigmentů. 

Technické údaje: 

 stupeň lesku:    matový. 

 jemnost zrna:    velmi jemné až hrubé. 

 měrná hmotnost:   500 kg/m3. 

 přilnavost odtrhem po 120 hod působení kondenzační vody:  D: 0,27 MPa – dle ČSN EN ISO 4624. 

 přilnavost odtrhem:   D: 0,4 MPa – dle ČSN EN ISO 4624. 

 protikorozní odolnost vůči kondenzační vodě po 120 hod působení-dle ČSN EN ISO 6270-1: 

  a) puchýřkování:   D: 0(S0) – dle ČSN EN ISO 4628-2 

  b) prorezavění:   D: Ri 0 – dle ČSN EN ISO 4628-3 

  c) praskání:   D: 0(S0) – dle ČSN EN ISO 4628-4 

  d) odlupování:   D: 0(S0) – dle ČSN EN ISO 4628-5. 
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 zdravotní a hygienická nezávadnost:   kladné posouzení. 

 součinitel tepelné vodivosti:     0,05 W m-1K-1 

 aplikovaná tloušťka:       2-10 mm. 

 ředění:         pitná voda. 

 teplota prostředí při aplikaci:      od +5 oC. 

 min. životnost nátěru:       2 roky při dodržení technolog. postupu. 

 tepelná odolnost po aplikaci:     -40 oC až + 1000 oC bez výrazné ztráty  

deklarovaných vlastností 

                                                                                                                            

Podklad:  

Lze jej aplikovat na všechny povrchy, je však především určen pro žhavé kovové podklady, železo, nerez, 
hliník, zinek apod. 

Příprava podkladu:  

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez trhlin a prachu, bez odlupujících se částí a rzi, nesmí být mastný. 
Povrch je nutné zbavit rzi, odmastit např. benzínem a následně je možné nanést složku A. 

Ředění:  

ThermoPRIM je dodáván ve stavu určeném k přímé aplikaci. Může se případně ředit podle potřeby a 
způsobu aplikace minimálním množstvím vody, ředění doporučujeme provádět postupně až do dosažení 
požadované konzistence, vhodné k nátěru. Při míchání postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k poškození 
vnitřní struktury výrobku. 

Aplikace:  

ThermoPRIM+ má dvě složky. Nejprve se nanáší složka A. Nátěr je nutné nechat minimálně 24 hodin 
zaschnout a poté je nutné zahřát podklad na provozní teplotu. Po vychladnutí se nanese složka B, opět 
musí nátěr minimálně 24 hodin schnout, následně je možné jej zahřívat na provozní teplotu. 

Při aplikaci nesmí teplota podkladu i okolního vzduchu klesnout pod 5 oC. Při aplikaci je nutné se vyvarovat 
přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé schnutí je nutné zvážit 
všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení, napojování a vytvoření struktury s ohledem 
na velikost plochy. Při venkovních podmínkách prodlužujících zasychání je nutné počítat i s možností 
poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 

ThermoPRIM+ lze nanášet válečkem, stěrkou, stříkáním, v případě potřeby u nanášení válečkem a 
stříkáním je možné materiál naředit minimálním množstvím vody. Po řádném zaschnutí je možné zahladit 
povrch hladítkem. 

Při míchání a stříkání postupujte velmi opatrně, při vyšších otáčkách může dojít k poškození struktury 
materiálu a tím ke snížení jeho účinnosti. 

Při aplikaci je potřeba chránit stavební prvky i zařízení před potřísněním. Rámy, okna, podlahy, parapety, 



TECHNICKÝ LIST 
 

 Datum vydání:  18. 7. 2017        
 Revize:                     6. 3.2018 
 Název výrobku:    ThermoPRIM+ 
 

 

- 3 - 
 

 

okapy a nábytek je nutné důkladně zakrýt. 

Spotřeba:  

V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost při tloušťce vrstvy 5 mm cca 
0,3 m² z celkem 1 litru obou částí termoizolační stěrky. 

Doba schnutí:  

Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tloušťce naneseného materiálu. 
Minimální doba zrání je 24 hodin. 

Údržba:  

Pokud dojde k povrchovému znečištění, je možné nátěr omýt (ThermoPRIM+ je vodě odolný) a poté 
přemalovat. 

Čištění nářadí:  

Štětce, válečky, stěrky, stříkací zařízení a ostatní pomůcky po použití umýt čistou vodou s přidáním 
odmašťovacího přípravku. 

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. Nátěr může zanechat na oděvu trvalé skvrny. 

Barevné odstíny:  

Lze tónovat přidáním železitých tónovacích pigmentů vhodných do anorganických fasádních hmot, 
jednodušší je po aplikaci ThermoPRIMu+ nanést kvalitní interiérovou barvu v požadovaném odstínu. 

Skladování a přeprava:  

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

Skladovatelnost:  

 6 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 30 litrů, případně dle domluvy. 

 

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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