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Primalex CERAMIC predstavuje rad špeciálnych interiérových farieb 
prvotriednej kvality, ktoré použitím inovatívnych hydrofóbnych zložiek 
minimalizujú prienik tekutých nečistôt do hĺbky. Vytvárajú tak elegantný 
náterový film blížiaci sa svojou odolnosťou a čistiteľnosťou keramickým 
povrchom pri zachovaní veľmi dobrej paropriepustnosti. Bežné škvrny, 
ktoré sa môžu objaviť na stenách napr. od kečupu, horčice alebo vodou 
riediteľných fixiek, možno tak veľmi jednoducho odstrániť špongiou so 
saponátom. Rovnako tak možno výrazne eliminovať aj problematické 
látky, ako je káva alebo červené víno. Vďaka jeho vysokej mechanickej 
odolnosti nedochádza k oderu farby a zároveň si povrch udržiava hlboko 
matný a stálofarebný povrch aj po čistení.

Aplikácia:

Balenie (objem):

umývateľná
a hlboko
matná farba

vhodná najmä  
na miesta s vysokým 
nárokmi na odolnosť

vysoká krycia schopnosť

Technické parametre:

Určený na maľovanie stien a stropov 
z minerálnych omietok, sadrokartónových priečok 
i drevotrieskových dosiek najmä obytných 
interiérov, ktoré sú vystavované zvýšenej záťaži 
(napr. jedálne, detské izby, schodiská, chodby 
i obývacie izby).Je možné ho taktiež aplikovať 
v kúpeľniach, ale len v miestach, kde nedochádza 
k trvalému kontaktu s vodou (t. j. nie vo vnútri 
sprchových kútov alebo tesne nad vaňou či 
umývadlom).Rovnako je vhodný pre použitie aj vo 
verejných zariadeniach ako sú školy, škôlky, hotely 
alebo kancelárske priestory.

Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách 10 - 13 
Objemová hmotnosť (kg/l) 1,46

Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda) 1

Prídržnosť na betóne (MPa) min. 1,0

Priepustnosť pre vodnú paru sd (m) max. 0,14

Obsah prchavých látok (%) max. 43

Riedenie
1. vrstva max. 5% 

(t.j. 0,5 l pitnej vody na 1l farby)*

2. vrstva neriedená

* podľa nasiakavosti podkladu

jednoduchá aplikácia

2,5 l
(3,65 kg)

5 l 
(7,3 kg)

Talianske  
dolomity

Carrarský mramor Labský pieskovec Anglický grafit Rodinné striebro Mesačný kameň Český krištáľ

Babylonský jaspis Slovenský opál Orientálny topás Spišský travertín Púštne skaly Egyptský  
alabaster

Doverská krieda

Baltský jantár Koralový útesHavajský olivín Mayský jadeit

Farebné odtiene: 

Africký celestínČínsky nefrit Morský  
akvamarín

Islandské ľadovce Uralský malachit


