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ČISTITELNÝ A OMYVATELNÝ

více na www.primalex.cz

Český křišťál

Měsíční kámen

Rodinné stříbro

Anglický grafit

Labský pískovec

Carrarský mramor

Italské dolomity

Doverská křída

Egyptský alabastr

Pouštní skály

Spišský traver�n

Orientální topaz

Slovenský opál

Babylónský jaspis

Čínský nefrit

Mayský jadeit

Korálový útes

Havajský olivín

Baltský jantar

Uralský malachit

Islandské ledovce

Mořský akvamarín

Africký celes�n
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prostor pro nápad
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Primalex CERAMIC představuje řadu speciálních interiérových barev 
prvotřídní kvality, které použitím inovativních hydrofobních složek 
minimalizují průnik tekutých nečistot do hloubky a vytvářejí tak elegantní 
nátěrový film blížící se svou odolností a čistitelností keramickým povrchům, 
při zachování velmi dobré paropropustnosti. Běžné skvrny, které se mohou 
objevit na stěnách např. od kečupu, hořčice nebo vodou ředitelných fixů 
lze tak velmi jednoduše odstranit houbičkou se saponátem. Stejně tak lze 
výrazně eliminovat i více problematické látky jako je káva nebo červené 
víno. Díky jeho vysoké mechanické odolnosti nedochází k oděru barvy 
a zároveň si povrch udržuje hluboce matný a stálobarevný povrch i po 
čištění. 

Aplikace:

Balení (objem):

Technické parametry:
Určený pro malování stěn a stropů z minerálních omítek, 
sádrokartonových příček i dřevotřískových desek zejména 
obytných interiérů, které jsou vystavovány zvýšené 
zátěži, tzn. velmi frekventované a s rizikem znečištění od 
potravin nebo běžných potřeb používaných v domácnosti 
(např. jídelny, dětské pokoje, schodiště, chodby i obývací 
pokoje). Je možné použít také v koupelnách, ale pouze 
v místech, kde nedochází k trvalému kontaktu s vodou 
(tzn. že nepatří dovnitř sprchových koutů nebo těsně nad 
vany či umývadla). Stejně tak je vhodný pro použití také 
ve veřejných zařízeních jako jsou školy, školky, hotely 
nebo kancelářské prostory.

Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg)

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách 10 - 13 
Objemová hmotnost (kg/l) 1,46

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída) 1

Přídržnost k betonu (MPa) min. 1,0

Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14

Obsah těkavých látek dle báze (%) max. 43

Ředění
1. vrstva max. 5% 

(tj. 0,5 l pitné vody na 1 l barvy)*

2. vrstva neředěná

* dle savosti  podkladu

2,5 l
(3,65 kg)

5 l 
(7,3 kg)

Italské dolomity Carrarský mramor Labský pískovec Anglický grafit Rodinné stříbro Měsíční kámen Český křišťál

Babylonský jaspis Slovenský opál Orientální topaz Spišský traventir Pouštní skály Egyptský alabastr Doverská křída

Baltský jantar Korálový útesHavajský olivín Máyský jadeit

Barevné odstíny:

Africký celestinČínský nefrit Mořský aquamarín

Islandské ledovce Uralský malachit
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