
Primer na bázi
syntetických pryskyřic v
rozpouštědle, připravený
k přímému použití pro
aplikaci před použitím
přípravku Adesilex PA

OBLASTI POUŽITÍ
Výrobek se používá k přípravě podkladů v interiéru
před lepením dřevěných podlah s použitím lepidla
Adesilex PA.

Některé příklady použití
• Penetrační přípravek pro ukotvení prachových

částic na povrchu a ke zpevnění cementových a
anhydridových povrchů před lepením parket.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Primer PA je roztok syntetických pryskyřic v lihovém
rozpouštědle s velmi rychlým průběhem odpařování.
Nízká viskozita roztoku zaručuje velmi dobrou
penetrační schopnost a lihové rozpouštědlo díky své
vysoké odvětrávací schopnosti umožňuje vytvrzení
primeru ve velmi krátkém čase.

Po odvětrání rozpouštědla fixují syntetické 
pryskyřice případné zbytky prachu na povrchu
podkladních vrstev.

Primer PA neobsahuje vodu a je připraven k
přímému použití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• vhodný pouze pro interiér.

• Primer PA používejte pouze na savé podklady.

• Při lepení parket po předchozím ošetření podkladu
Primerem PA používejte pouze lihová lepidla 
(např. Adesilex PA). Výrobek není kompatibilní 
s dvousložkovými ani jednosložkovými
polyuretanovými lepidly.

• V průběhu zpracování výrobku pracujte v dobře
větraných prostorách a zamezte vzniku jiskření;
nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

• Zamezte tvorbě povrchové “slupky”, výrobek 
musí zcela vsáknout do podkladu.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu
Ošetřovaný podklad musí být vyschlý, čistý,
dostatečně rovný pro lepení parket, bez mastnot,
olejů, nátěrů, starých vyrovnávacích stěrek a
případných dalších látek, které mohou negativně
ovlivnit penetrační schopnost Primeru PA.

Anhydritové podklady musí být přebroušeny 
a z povrchu musí být dokonale odsátý prach.

Musí být dodrženy předepsané hodnoty max.
zbytkové vlhkosti doporučené pro lepení parket: 
max. 2% pro cementové podklady, max. 0,5% pro
anhydritové potěry.

Zpracování
Primer PA je připraven k přímému použití.
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Promíchejte výrobek ve vědru a naneste na
povrch štětcem, válečkem, konví nebo
hladítkem.

Před lepením dřevěných podlah přípravkem
Adesilex PA počkejte, až dojde k odpaření
rozpouštědla (nejméně 20-30 minut).

Čištění
Očistěte nástroje a obaly a případné skvrny
odstraňte lihem.

SPOTŘEBA
V závislosti na poréznosti a savosti
ošetřovaného povrchu. Obecně se

pohybuje mezi 100 až 600 g/m².

BALENÍ
Výrobek se dodává v 10 kg plechových
nádobách.

SKLADOVÁNÍ
24 měsícův původním uzavřeném balení 
a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO
PŘÍPRAVU A APLIKACI VÝROBKU
Výrobek obsahuje snadno vznítitelná
rozpouštědla. Nepoužívejte v blízkosti
otevřeného ohně a při nebezpečí jiskření.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: tekutý roztok

Barva: červená

Hustota (kg/l): 0,85

Obsah sušiny (%): 10

Viskozita dle Brookfielda (mPa•s): 30

Skladovatelnost: 24 měsíců

Zdravotní závadnost dle 1999/45 CE: ano, snadno vznítitelný.

Před použitím prostudujte odstavec “Bezpečnostní

předpisy pro přípravu a zpracování na stavbě” a

informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu

Celní zatřídění: 3208 90 91

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI SMĚSI

Přípustná teplota při zpracování: od +10°C do +35°C

Ředění: žádné, připraveno k přímému použití

Doba vysychání před lepením: až není cítit zápach po rozpouštědle a dojde k 

úplnému vyschnutí (nejméně 20-30 minut)
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Při manipulaci s výrobkem nekuřte a
vyvarujte se vdechování výparů. Používejte
veškeré předepsané ochranné pomůcky
pro zamezení styku s kůží a očima. Výrobek
používejte pouze v dobře větraných
místnostech.
Podrobnější a kompletní informace o
bezpečném použití  tohoto výrobku najdete 
v nejnovější verzi příslušného
Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože
odpovídají našim nejlepším zkušenostem,
lze považovat v každém případě pouze za
typické a informativní a musí být podpořeny
bezchybným zpracováním materiálu; proto

je nutné před vlastním zpracováním
posoudit vhodnost výrobku pro
předpokládané použití. Spotřebitel přejímá
veškerou zodpovědnost za případné
následky vyplývající z nesprávného použití
výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi 
technické dokumentace výrobku
aktualizovanou na našich webových
stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání a 
na stránkách www.mapei.cz,

www.mapei.it a www.mapei.com
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