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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. Po 
vyschnutí a vytuhnutí má složení odpovídající sklu, proto je jeho povrch tvrdý a oděruodolný. Výrazně 
zásadité pH je důvod vysoce protiplísňových vlastností výrobku. Vzhledem k tepelné odolnosti až 1000 oC 
jde o protipožární materiál. Je vysoce prodyšný, ale zároveň je odolný vůči vodě, a to i slané. Odolává i 
kyselým a zásaditým pH roztokům. Lze jej tedy používat i jako sanační omítku. Jde o materiál 
anorganického složení, proto jde o ekologický materiál. Nespornou výhodou je také velmi snadná aplikace, 
při které nevzniká žádný odpad. 

Složení:  

 Silikátové pojivo, silikátové kuličky, aditiva. 

Oblast aplikace:  

ThermoPRIM je vysoce kvalitní hmota podle typu buď pastovité konzistence (ThermoPRIM XS) nebo 
připomíná běžnou štukovou omítku různé hrubosti (ThermoPRIM S, M a L a XL), dále existuje dekorativní 
ThermoPRIM DECOR. Je ideálním materiálem pro zateplení domů na základě vnitřního a vnějšího zateplení 
stěn a podlah. Vnitřní aplikace navozuje tepelnou pohodu. Ideální je oboustranné zateplení vnějšího i 
vnitřního zdiva. Aplikací dosáhneme významné úspory energie zvláště pak v kombinaci s řízenou 
termoregulací topných systémů. ThermoPRIM nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie 
nejen v periodicky, ale i krátkodobě vytápěných objektech, kde lze teplotu vnitřní aplikací zvýšit velmi 
rychle, protože se zbytečně nevyhřívají prochladlé stěny.  

Uplatnění nalezne ThermoPRIM také u promrzajících štítových stěn, tepelných mostů a všude tam, kde 
vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní. 

Jeho odolnost vůči roztokům umožňuje využití ThermoPRIMu v přímořských oblastech, v prostorách, kde 
může dojít ke styku s žíravými látkami. 

ThermoPRIM je materiál s tepelnou odolností, jde o vynikající protipožární materiál (spalné teplo je 
nulové). Dokáže velmi účelně odrážet plamen a zabránit postupu tepla z plamene. Je vhodný především 
pro dřevostavby a podkroví domů, ale i protipožární dveře, vrata atd. 

ThermoPRIM je ideálním řešením všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo 
vhodné použít vnější izolaci nebo jiné postupy zateplení (např. historické objekty a objekty s cennými nebo 
atypickými fasádami). 

ThermoPRIM lze použít i na zateplení např. kovových povrchů do teplot 200 oC, jako jsou nádrže, vagony, 
potrubí, kontejnery, karoserie apod. 

ThermoPRIM má vlastnosti sanační omítky, je vhodné ji aplikovat na vlhké zdivo, které může být napadeno 
plísní. Dlouhodobě odvádí vlhkost ze zdiva a díky vysoce zásaditému pH likviduje plísně a houby. Pro tyto 
účely se na omítku aplikuje hydrofobizační nátěr ThermoPRIM SAN. 

Specifické vlastnosti:  

ThermoPRIM lze nanášet na upravené plochy zubovou nebo hladkou stěrkou, hladítkem nebo stříkáním. 
Pastovitá forma XS je dobře roztíratelná a je možno ji po vyzrání mechanicky upravovat (pomocí brusného 
papíru). Je vhodná jako vnitřní omítka, např. na sádrokartonové či dřevotřískové desky, či jako nátěr na 
podlahy a stropy. Připomíná hladkou sádrovou omítku. Hrubší formy materiálu S, M, L, XL a DECOR se 
nanáší podobně jako štuková omítka a lze je použít jako vnitřní i vnější (fasádní) omítku. ThermoPRIM lze 
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následně malovat při použití kvalitních interiérových a fasádních barev. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli 
barevného odstínu přidáním tónovacích pigmentů. 

Technické údaje: 

vzhled: Bílá nebo béžová směs, viskózní zakalené pojivo, 
bílé nebo béžové kuličky. 

zápach: bez zápachu 

jemnost zrna:       velmi jemné až hrubé 

 měrná hmotnost:      500-1200 kg/m3 

 soudržnost s podkladem:     0,7 MPa dle ČSN EN 1542 

 ekvivalentní difúzní tloušťka:     0,05 m - dle ČSN EN 1542 

 faktor difúzního odporu:    10 

 propustnost pro vodní páru:     406,1 g/(m2.24hod) - dle ČSN EN 1542 

 klasifikace reakce na oheň:     A1- nehořlavý materiál – dle ČSN EN 1542,  

                                                                                                                  HM 15824, notif. osoba 1391, lab. 216 

 aplikovaná tloušťka:     1-3 mm 

 ředění:        pitná voda 

 teplota prostředí při aplikaci:     od +5 oC 

 pH:        11 - zásadité 

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

 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,   
        případně běžná penetrace pod silikátové  
        omítky.  

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

tepelná odolnost:                                                            Po aplikaci je -40 oC až + 200 oC pro kovové a  
        nesavé podklady a -40 oC až + 800 oC pro minerální 
        podklady bez výrazných ztrát deklarovaných  

vlastností a přídržnosti. Tepelná odolnost 
samotného materiálu ThermoPRIM je 1000 oC. 

Podklad:  

Lze je aplikovat na běžné druhy stavebních materiálů, které jsou vyzrálé, především minerální omítky, např. 
vápenné, vápenocementové, cementové, silikátové a sanační, vyzrálý beton, pískovec, ale také kovy, 
keramiku a sklo, dále sádru, sádrokarton, dřevo, plastické hmoty, méně vhodné jsou disperzní nebo 
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silikonové nátěry a jiné organické nátěry a povrchové úpravy, rovněž podklady, které obsahují ve vodě 
rozpustné soli (zde doporučujeme důkladnou penetraci pomocí ThermoPRIMu FIX a použití ThermoPRIMu 
SAN na omítku). 

Příprava podkladu:  
Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez trhlin a prachu, bez odlupujících se částí, nesmí být mastný, 
musí mít stejnou savost a strukturu po celé ploše a musí být vyzrálý. 

Nanášení na: 

1) zdivo, beton, sádrokarton, dřevo-OSB desky, polystyren: 
ThermoPRIM má velkou přilnavost na všechny minerální podklady, kterou je vhodné zvýšit použitím 
penetrace. U betonů doporučujeme aplikovat pro zpevnění podkladu nátěr ThermoPRIM BET. Pro 
zvýšenou odolnost stavby proti vodě a ohni doporučujeme na dřevěné prvky aplikovat nátěr ThermoPRIM 
PROOF. Je nutné, aby nátěr byl dobře vsáknutý do podkladu a nevytvářel film. V případě nižší nasákavosti 
doporučujeme nátěr naředit. Dále již není nutná penetrace. 

2) 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, oškrabáním, 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 finální nátěrové hmoty s 
podkladem, je nutné tyto původní podklady mechanicky nebo chemicky odstranit a následně povrch opět 
upravit. 

3) nové omítky:  
U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit vrchní nátěr a aplikovat alespoň 1x nátěr 
penetrací.  

4) omítky napadené plísní:  
Doporučujeme ošetřit povrch protiplísňovým přípravkem, nechat ošetřený povrch vyschnout a následně 
nanést penetraci a omítku. ThermoPRIM má vysoce zásadité pH a sám působí protiplísňově, pokud není 
plíseň rozsáhlá, není protiplísňový přípravek nutný, ThermoPRIM sám plísně likviduje. 

5) kovové a nesavé povrchy:  
Kovové povrchy je nutné očistit od rzi a nečistot, odmastit, natřít základním antikorozním nátěrem a 
následně aplikovat ThermoPRIM. Ostatní povrchy je nutné očistit od nečistot a odmastit.  

6) 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. Po 
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důkladném zaschnutí je nutné aplikovat hydrofobizační nátěr ThermoPRIM SAN a poté prodyšnou, nejlépe 
silikátovou barvou s vyšší paropropustností, která umožní omítce odvádět vlhkost ze zdiva. Zde 
doporučujeme ThermoPRIM COLOR, který se výborně váže na omítku a zpevní ji. V opačném případě, 
např. použitím syntetických barev, je THERMOPRIM nefunkční a velmi rychle dochází k destrukci celé 
skladby zdiva a omítky.  

7) podlahy:  
ThermoPRIM XS se nanáší na čistý, nemastný, očištěný a rovný povrch, který je pokud možno 
napenetrovaný (podklad musí mít minimální savost). Po zaschnutí lze pokládat dlažbu (před položením 
dlažby je vhodné stěrku natřít voděodolnou penetrací a snížit její nasákavost), plovoucí podlahy (zde 
doporučujeme položit na stěrku kročejovou izolaci). Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné ochránit 
ThermoPRIM XS samonivelační stěrkou (bez penetrace) z důvodu zpevnění povrchu a ochrany 
termoizolační stěrky.  

Ředění:  

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

ThermoPRIM se také distribuuje jako pojivo a plnivo zvlášť. Pak doporučujeme do daného množství pojiva 
přidávat postupně kuličky až do dosažení takové konzistence, která bude vhodná z hlediska podmínek, 
druhu podkladu a způsobu aplikace.  

Aplikace:  

ThermoPRIM je nutné nejprve důkladně promíchat v celém objemu. Lze použít běžná míchací zařízení. 
Míchání ThermoPRIMu XS je nutné provádět opatrně při malých otáčkách. 

ThermoPRIM je důležité nanášet, pokud možno v souvislé vrstvě jednotné tloušťky s přesahem cca 20-40 
cm přes roh, tento přesah je nutný z důvodu zamezení tepelného mostu a srážení vodních par v rozích 
místnosti. 

Při venkovní aplikaci a 24 hodin po aplikaci nesmí teplota zdiva 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. Při podmínkách prodlužujících zasychání je nutné počítat i s možností poškození 
deštěm i po více než 24 hodinách. 

ThermoPRIM XS lze nanášet válečkem, stěrkou, stříkáním, v případě potřeby u nanášení válečkem  
a stříkáním je možné materiál naředit minimálním množstvím vody. ThermoPRIM S, M, L, XL a DECOR lze 
nanášet stěrkou nebo stříkáním, materiál je možné naředit minimálním množstvím vody.  

Během aplikace je třeba (především v případě ThermoPRIM S, M, L, XL a DECOR) materiál důkladně 
promíchávat. U ThermoPRIMu XS postupujte velmi opatrně, při vyšších otáčkách může dojít k poškození 
struktury materiálu a tím ke snížení jeho účinnosti. 

Pro tvárnice Ytong a OSB desky je nutné použití armovací tkaniny. U polystyrenu také doporučujeme 
použití armovací tkaniny z důvodu zpevnění měkkého povrchu polystyrenu. Na podklad se nanese vrstva 
omítky, vtlačí se do ní armovací tkanina a následně se zakryje další vrstvou lepidla. 

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

Pro silikátové omítky je vhodné použít prodyšné, nejlépe silikátové barvy vyšší paropropustnosti. 
Doporučujeme použít exteriérovou a interiérovou barvu ThermoPRIM COLOR, která má podobné složení a 
skvěle se váže na omítku a zpevňuje ji. Tvoří spolu kompaktní odolný paropropustný protipožární systém.  

V případě vlhkého zdiva doporučujeme aplikovat omítku v tloušťce až do 2 cm podle míry vlhkosti a 
následně hydrofobizační nátěr ThermoPRIM SAN, který zabrání vzniku výkvětů solí, omítka pak funguje 
jako sanační.  

Spotřeba:  

Směs se nanáší v tloušťce 1-3 mm podle druhu podkladu a směsi. Předpokládaná spotřeba je ThermoPRIM 
XS 1 litr/1 m2, pro ostatní druhy S, M, L, XL a DECOR 1,5-2,5 litru/1 m2.  

Doba schnutí:  

24 hodin. Při podmínkách podporujících schnutí je nutné rychlé provedení, napojování a vytvoření 
struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání je nutné počítat i s možností poškození deštěm i po více 
než 24 hodinách. Doba zrání probíhá 2 týdny, jde o vytvrdnutí a vysušení. 

Údržba:  

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

Čištění nářadí:  

Štětce, válečky, stěrky, stříkací a míchací zařízení a ostatní pomůcky lze 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. Omítka může zanechat na oděvu a obuvi trvalé skvrny. 

Barevné odstíny:  

Omítku lze tónovat přidáním železitých tónovacích pigmentů vhodných do anorganických silikátových 
fasádních hmot, jednodušší však je po aplikaci ThermoPRIMu nanést kvalitní interiérovou či fasádní barvu 
ThermoPRIM COLOR, která existuje v připravených odstínech dle vzorníku, případně lze základní bílou 
barvu tónovat pomocí pigmentových past vhodných do silikátových barev. Tato barva zajišťuje 
stálobarevnost a jednotnost barvy pro celou aplikaci omítky. 

Skladování a přeprava:  

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:  

Pro kompletní směs je doba skladovatelnosti 6 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při 
dodržení skladovacích podmínek a teploty. Po otevření doporučujeme spotřebovat v co nejkratší době. 
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Při dodávce pojiva a plniva je doba skladovatelnosti 24 měsíců pro pojivo, pro plnivo není časově omezena. 
Po smíchání doporučujeme spotřebovat v co nejkratší době.  

Pokud není směs zcela spotřebována, je možné ji uskladnit v uzavřené nádobě a znovu použít, ale je nutné 
ji zředit větším množstvím pojiva. 

 

Balení:  

 Plastové kbelíky o objemu 5 a 30 litrů. Kanystry 10 a 30 litrů pro pojivo. Papírové pytle pro plnivo. 

 

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. 

             Při aplikaci omítek doporučujeme především stříkání. V případě nanášení se obraťte na našeho zástupce pro 
upřesnění postupu při nanášení. 

 


