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VYSOCE ŮČINNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO NASÁKA-
VÉ POVRCHY (OMÍTKY, BETON, SÁDRO-
KARTON) A NENASÁKAVÉ POVRCHY (KE-
RAMICKÉ DLAŽDICE, VYSOKOPEVNOSTNÍ 
CIHLY). 
 

 

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD 

 Vodou ředitelný epoxidový materiál s nevýrazným  

 pachem 

 Vynikající přilnavost i na velmi tvrdé, hladké a lesklé  

 povrchy 

 Dlouhá doba zpracovatelnosti 

 

 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
Sanitile® WB Base Primer je dvousložkový, vodou ředitelný, 

epoxidový materiál s nevýrazným pachem. 

 

Použití 
Sanitile® WB Base Primer se používá na zlepšení přilnavosti 

na velmi hutné neporézní podklady, jako jsou keramické 

dlaždice, vysokopevnostní cihly, tvrdé a lesklé materiály. 

Pro renovaci starých nátěrů Sanitile High Gloss. 

Slouží i jako základní nátěr (pečetící vrstva) na porézní mate-

riály jako jsou beton, omítky nebo sádrokarton. 

 

Balení 
Balení po 5l. 

 Složka A: 4l 

 Složka B: 1l 

 

Barva: Bílá  

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Teplotní rozsah při nanášení: +5°C až +30°C 

Poměr míchání (A:B): 4:1 

Zpracovatelnost při 20°C: 6 hodin 

Hustota: 1,4 – 1,5 kg/l 

Teoretická vydatnost: 10m2/l 

Praktická vydatnost: 
Sníží teoretickou vydatnost 

až o 20% 

Pevné látky: 45% 

Tloušťka filmu: 
45µm (suchý) ze 100µm 

(mokrý) 

Vzhled: Matný / bílý 

Čas schnutí (+20°C, 50% RV): 
Suchý na dotek po 4 hod 

vytvrdnutý po 16 hod 

Další nátěr (+20°C, 50% RV): 
Min. 16 hod 

Max. 7 dní 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Příprava podkladu 
Všechny volné nebo odlupující se nátěry musí být odstraně-

ny. Poškozený povrch opravte kvalitní vysprávkovou maltou.  

Může být použito na Sanitile® ILT. Před aplikací nátěru se 

ujistěte, že plocha je čistá, suchá a zbavená všech nečistot.  

Plocha by měla být suchá a zbavená volných částí rzi, nečis-

tot, oleje atd. Očistěte povrch pomocí vhodného mycího pro-

středku a vody. Nechte uschnout. Poškozený povrch dopo-

ručujeme opravit rychleschnoucí cementovou maltou. 

 

Mísení 
Složky je nutné samostatně promíchat před jejich smí-

cháním tak, aby se dobře spojily. Složky A a B jsou do-

dávány ve správném poměru. Přidejte celý obsah složky 

B do nádoby se složkou A a důkladně míchejte nejméně 

5 minut, dokud nezískáte hladkou a homogenní směs. 

Před aplikací nechte 5 min. odstát.  

 

NEMÍCHEJTE ČÁST BALENÍ. Špatně aktivovaný nebo 

nesprávně namíchaný produkt může způsobit nižší při-

lnavost nátěru, nižší odolnost a barevné změny.  
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Nanášení 
Nanášejte válečkem nebo malířským štětcem. 

 

Omezení 

 Nenanášejte ani nenechte schnout při teplotách 

nižších než 5°C 

 Neaplikujte, může-li dojít ke kondenzaci vodních 

par na podkladu 

 Pokud teplota klesne pod 10°C doba tvrdnutí se 

prodlužuje 

 Pokud je natíraná plocha vystavena povětrnost-

ním vlivům chraňte čerstvý nátěr před deštěm a 

mrazem. 

 

Ředění 
Nedoporučuje se. 

 

Čištění 
Nářadí omyjte vodou ihned po použití. 

 

Skladování 
Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5°C - 

+35°C v původním neporušeném obalu 2 roky při dodr-

žení doporučení pro skladování. Chraňte před přímým 

sluncem a mrazem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST    
PRÁCE 
Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bez-

pečnostních listech 

 
TECHNICKÝ SERVIS 
Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za 

to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že na-

hradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. 

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvede-

nými firmami považovány za přesné a spolehlivé. 


