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POPIS
 
VENEZIA PRIMER je univerzální a krycí vodou ředitelný
fixační přípravek pro impregnaci a zpevnění povrchů v
interiérech a exteriérech.
Je určen především pro zrovnoměrnění nasákavosti
podkladu pro následující vrstvy povrchové úpravy, a to také
v případě nehomogenních povrchů se štuky a starými
zalátanými místy.
Mimořádné složení jej dělá vhodným pro použití jako
fixační prvek pro aplikaci přípravku SILDOMUS SANA.
Tónovatelný prostřednictvím odstínů barevné škály
umožňuje získat vynikající krytí v nátěrových systémech.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Aplikovatelný na:
- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádrokartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a
obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.
Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu,
uvedeného v odstavci ‘PŘÍPRAVA PODKLADU'.
Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady.
Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři
týdny. 
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi.
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ±
0,05 kg/l
- Schnutí (při 25 °C 65% R. V.): na dotek v průběhu 30-40
min; umožňuje aplikaci dalších nátěrů po 2 hodinách.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omítky, sádry a sádrokartonu:
- Ujistěte se, že podklad zrál nejméně po dobu 28 dnů.
- Zkontrolujte stav uchování. Povrch musí být konzistentní.
V opačném případě proveďte předělávku nebo konsolidaci
s použitím specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čisticím
prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné
solné výkvěty.
- V případě přítomnosti starých nátěrů odstraňte odlupující
se a nedokonale přiléhající části, vysoké vrstvy vápenných
nebo temperových nátěrů musí být odstraněny namočením
povrchu dostatečně velkým množstvím vody a oškrábáním
nebo použitím vysokotlaké myčky.
- V interiéru vyrovnejte nepravidelnosti podkladu a ošetřete
díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem
TAMSTUCCO 9400006, přípravkem TAMSTUCCO
POLVERE 9410110 nebo přípravkem STUCCOFACILE
9560019; obruste zasádrovaná a zalátaná místa
smirkovým papírem.
- Utěsněte štěrbiny vhodnými těsnivy.

- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení
na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160,
BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných
látek.
- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý, a proveďte
přípravku VENEZIA PRIMER způsobem, uvedeným v
pokynech pro aplikaci.
- Po uplynutí nejméně 2 hodin proveďte aplikaci přípravku
konečné úpravy.
 
Betonové povrchy:
- Okartáčujte povrchy a odstraňte případné vrstvy
odlupujících se starých nátěrů.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čisticím
prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstraňte nedostatečně přilnavé strukturální části
cementu.
- Kruhové díly kovové výztuže, které se objeví na povrchu,
je třeba důkladně okartáčovat a ošetřit přípravkem
BETOXAN PRIMER 9490125, pasivační cementové mléko.
- Obnovte chybějící části vyhlazovacím přípravkem
BETOXAN 400 nebo přípravkem BETOXAN 300,
tixotropická malta zabraňující smrštění, se zesílenými
vlákny 9490140/0130; proveďte finální vyhlazení
přípravkem BETOXAN 200, antikarbonatační vyhlazující
přípravek, zabraňující smrštění 9490120.
- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý, a proveďte
přípravku VENEZIA PRIMER způsobem, uvedeným v
pokynech pro aplikaci.
- Po uplynutí nejméně 2 hodin proveďte aplikaci přípravku
konečné úpravy.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Vyhněte se aplikacím za přítomnosti povrchového
kondenzátu nebo za působení přímého slunečního záření. 
- Nářadí: štětka, váleček.
- Počet vrstev: 1-2 
- Ředění: vodou, 20-30 %.
- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.
- Orientační spotřeba: 8-10 m²/l na jednu vrstvu. Na
specifickém podkladu se doporučuje provést přípravnou
zkoušku za účelem určení spotřeby.
 
ZABARVENÍ
 
Produkt je k dispozi v bílé barvě a může být barven pomocí
systému „Tintometrico".
V případě použítí pigmentů různých výrobců je lépe
jednotlivé barvy mezi
sebou promíchat, aby se odstranily lehké rozdíly v tónování
připravených odstínů. 
 
SKLADOVÁNÍ
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Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/h: penetrační nátěrové hmoty (VŘNH): 30 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 30 g/l VOC
 
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v
Bezpečnostním listu produktu.
 
Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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