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Elabrick Primer se používá jako základní nátěr 

pro speciální lepidlo Elabrick. 

 

 

 

Dobře reguluje vlastnosti všech savých 

povrchů. Prodlužuje dobu zpracovatelnosti 

speciálního lepidla Elabrick. Základní nátěr je 

paropropustný. 

 

 

 

Lze použít na interiérové i exteriérové stěny.  

Elabrick Primer je vhodný pouze jako základní 

nátěr pro speciální lepidlo Elabrick 

a speciální lepidlo Elabrick je vhodné pouze 

pro pokládku obkladových pásků Elabrick. 

Lze použít na jakémkoli pevném, čistém 

a suchém povrchu, který je schopen nést 

zatížení a který je mírně savý. Je třeba 

zkontrolovat, zda jsou již existující vrstvy 

schopny nést zatížení. Všechny vrstvy, které 

neunesou zatížení, musí být odstraněny. Před 

nanesením základního nátěru je třeba 

nechat nanesenou vyrovnávací vrstvu zcela 

vytvrdnout a zaschnout. Znečištěné nebo 

kontaminované povrchy je třeba vyčistit 

a/nebo ošetřit. V případě pochybností si vždy 

nechte poradit. 
 

 

 

 

Základní nátěr lze nanášet válečkem nebo 

velkým plochým štětcem. Nářadí je třeba 

ihned po použití očistit vlažnou vodou, dříve 

než nátěr ztvrdne. 

 

 

 

 

 

Pojivo: polyakrylát na vodní bázi bez APEO 

plniva: křemenné písky a prášky 

dodávaná forma: kapalina 

hustota: ±1,15 g/cm³ 

pH: při 20 °C: 8,0 až 9,0 

teplota: minimální teplota povrchu a vzduchu je +5 °C 

 maximální teplota povrchu a vzduchu je 30 °C (při nanášení 

i schnutí) 

skladování: během skladování a přepravy uchovávejte 

v chladu, ale chraňte před mrazem 

spotřeba: ±0,25 kg/m² v závislosti na povrchu a způsobu nanášení  

barva: světlá 

balení: vědra po 5 a 15 kg 

bezpečnost: přečtěte si prosím bezpečnostní list pro 

speciální lepidlo / základní nátěr Elabrick 
 

 

 

Základní nátěr před použitím promíchejte. Rovnoměrně rozetřete po 

povrchu pomocí válečku nebo velkého plochého štětce. Po nanesení 

nechte alespoň 24 hodin zaschnout. Fyzikální proces vysychání 

produktu zahrnuje odpařování vody. Vysoká vlhkost a/nebo nízké 

teploty mohou proces zasychání zpomalit. Neprovádějte aplikaci při 

teplotách nižších než +5 °C a vyšších než 30 °C. Podkladové vrstvy 

odolávají povětrnostním vlivům pouze v omezené míře. Po použití 

nářadí ihned očistěte čistou vodou. 
 

 

 

 

 

Produkty nejsou podle směrnic ES klasifikovány jako nebezpečné. 

Zajistěte dostatečné větrání během práce. Uchovávejte mimo dosah 

dětí. Při zasažení očí/kůže: vypláchněte vlažnou vodou a v případě 

jakýchkoli nejasností vyhledejte lékaře. V případě požití: vypláchněte 

ústa a vyhledejte lékaře. Udržujte postiženou osobu v klidu 

a nevyvolávejte zvracení. 
 

 

 

Pokud je materiál uchováván v původní uzavřené nádobě, je jeho 

trvanlivost nejméně 18 měsíců, pokud je skladován v chladném 

a nemrznoucím prostředí. Datum použitelnosti je uvedeno na obalu. 

Pokud bylo balení otevřeno, musí být po použití dobře uzavřeno; jeho 

trvanlivost je omezena. 

Můžeme předepsat správný postup aplikace našich produktů, ale 

nemůžeme kontrolovat, zda je dodržován. Proto můžeme zaručit 

kvalitu našich produktů pouze tehdy, pokud se na ně vztahují naše 

prodejní a dodací podmínky; neručíme za způsob, jakým jsou 

produkty použity. 

Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně některého povrchu, 

doporučujeme nejprve provést několik testů, abyste předešli 

(budoucím) problémům, za které nemůžeme převzít žádnou 

odpovědnost.  

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické listy. 

Vyhrazujeme si právo provádět změny, které jsou výsledkem 

technologického pokroku. 
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