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MC-Color Primer 
Základný náter  

pripravený na použitie 
 

 

 

Pokyny ku spracovaniu 

Príprava podkladu 

Pred začatím prác preverte súdržnosť všetkých 

podkladov, na ktoré sa má použiť základný náter. 

Podklad musí byť čistý a zbavený všetkých 

uvoľnených častí, prachu, oleja a iných súčastí, 

ktoré by mali separačný účinok. 

Pevnosť v ťahu podkladu musí zodpovedať 

príslušným technickým predpisom.   

 
Spracovanie 

MC-Color Primer je pripravený na použitie a pred 

použitím ho dokonale premiešajte. 

Nanáša sa valčekom, štetcom a bezvzduchovým 

striekaním. Pracujte rýchlo a plynule. 

Práce navykonávajte v daždi, pri vysokej 

relatívnej vlhkosti vzduchu, za mrazu alebo 

možnosti výskytu mrazu. Čerstvo nanesené vrstvy  

chráňte pred rosou, dažďom a mrazom. 

 
Čas na prepracovanie 

Pozri tabuľku „Technické vlastnosti“. 

 

Odolnosť proti dažďu 

Pozri tabuľku „Technické vlastnosti“. 

 
Ďalšie upozornenia 

Nanášané množstvo závisí od vlastností 

podkladu, preto môže byť spotreba vyššia alebo 

nižšia. Riaďte sa, prosím, smerovými hodnotami, 

ktoré sú uvedené v tabuľke „Technické 

vlastnosti“. 

 
V daždi alebo pri teplote nižšej než + 5 °C nie je 

dovolené spracovať MC-Color Primer. 

 
MC-Color Primer je základný náter a aplikuje sa 

len v kombinácii so systémami povrchovej 

ochrany Betonflair W, EmceColor-flex E/S, 

Nafufill BS, Zentricryl RBS, Emcephob LE, MC- 

Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color 

Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex. 

Vlastnosti výrobku 

na báze kopolymérovej disperzie, 

vodnatá konzistencia, vyschne do priehľadného vzhľadu, 

na povrchu vytvorí súvislý film, 

spevňuje podklad, 

difúzne priepustný materiál odpudzujúci vodu, 

odolný proti UV-žiareniu, poveternostným vplyvom a alkáliám, 

nanáša sa valčekom, štetcom a bezvzduchovým striekaním,  

certifikát podľa DIN EN 1504 časť 2. 

Oblasti použitia 

Základný (penetračný) náter na minerálne podklady, 

možnosť použitia na alkalické a neutrálne podklady,  

možnosť použitia aj na staré nátery, 

expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie 

certifikované podľa DIN EN 1504 časť 2 pre princíp 1, postup 1.2. 
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Technické vlastnosti MC-Color Primer 

Veličina Jednotka Hodnota* Poznámky 

Hustota kg/dm3
 1,00  

Viskozita mPa·s 400 - 600 Haake E30 1/22,6 s 

Suché na dotyk hodiny cca. 1  

Možnosť nanesenia náteru hodiny cca. 1 na savých podkladoch 
  cca. 4 na nesavých podkladoch 

Spotreba ** ml/m2
 cca. 100 - 150 na bežný betón, jemnú stierku, staré 

nátery, vláknocementové dosky, 
  cca. 500 - 600 na pórobetón, vápenno-pieskové tehly 

Objem pevných častíc % cca. 15  

Odolnosť proti dažďu hodiny 4 - 6  

Podmienky spracovania °C 

% 

K 

 5 -  30 

 85 

3 

teplota vzduchu, materiálu, podkladu 

relatívna vlhkosť vzduchu 

nad teplotou rosného bodu 

 

 

* Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote + 23 °C 

a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. 

 
** Hodnoty spotreby závisia od tesnosti, nasiakavosti a druhu podkladu. Za účelom stanovenia spotreby 

pre daný objekt odporúčame zhotoviť skúšobné plochy. 

 
 
 
 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa prispôsobiť 
podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného 
použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projekčné 
spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích 
podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom 
potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.  
 
Vydanie 08/16. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú používať. V prípade 
nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť. 

. 

Charakteristika výrobku MC-Color 
Primer 
Dodávka           

Skladovanie 

 
Nakladanie s obalovým 
odpadom 

 

 
Nariadenie EU 2004/42 

(Decopaint smernica) 

10 l balenie 

V originálnych uzavretých obaloch min. 12 mesiacov. Skladujte v 

suchom, chladnom prostredí, chránené pred mrazom. 

Obsah z obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny 

uvedené v informačnom liste k  Nariadeniu o obaloch „Koncepcia MC 

nakladania s odpadom a bezzvyškového vyprázdnenia prepravných 

a predajných obalov“, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme. 

RL2004/42/EG All/h (30 g/l) < 30 g/l VOC 
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