
DENAS COLOR a. s.
Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec

Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263
 e-mail: denas@denas.cz

                       
                                                                                                                                                                                        

PRIMALIT UV FILTR
- ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce a polyuretanové pěny -

PRIMALIT UV FILTR (dále PRIMALIT UVF) je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota obsahující 
jako  pojivo  čistě  akrylátovou  disperzi,  pigmenty,  plniva  jemné  zrnitosti  a  aditiva  upravující  vhodně  její 
vlastnosti. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu.

Použití:  
Ochrana stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních 
a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů.

Vlastnosti:
Hustota:  1,3 – 1,4 g/ml
Obsah netěkavých složek: 60 – 68 %
pH 8,5 – 10

 
Hmota má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům. Nátěry se 
vyznačují  vysokou  odolností  proti  působení  vody,  UV  záření,  střídaní  teplot  a  odolností  vůči  alkalické 
hydrolýze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí vzniklé 
lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.

Příprava podkladu:  
Podklad musí být suchý a zbavený mechanických i mastných nečistot. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé 
podklady se napustí přípravkem PRIMER B.

Pracovní postup:  
PRIMALIT UVF se nanáší na podklad pomocí válečků, asfaltérských kartáčů, štětek nebo stříkáním minimálně 
ve 2 vrstvách v odstupu 24 hodin. Pro náročné aplikace při opravách střešních konstrukcí z asfaltových pásů se 
doporučuje použít výztuže z mřížkové tkaniny a zvýšit počet nátěrů. Během aplikace a zasychání nátěrů nesmí 
teplota  vzduchu  a  podkladu  poklesnout  pod  +10°C.  Po  dobu zasychání  nesmí  na  nátěr  působit  déšť  nebo 
stékající voda. Hmota je v dodávané konzistenci připravena k přímému použití bez ředění. 

Teoretická spotřeba: 
Udržovací nátěry 0,3 – 0,5 kg/m2, nátěry polyuretanových pěn 0,7 - 1kg/m2,  u podkladů  z asfaltových lepenek s 
výztuží 1,5 - 2 kg/m2. 

Barevné odstíny: 
Bílá, šedá, červenohnědá a šedozelená odstínu, případně v dalších odstínech dle dohody.

Balení a skladování: 
V plastových obalech o hmotnosti 1,5 – 45 kg nebo do pozinkovaných sudů o hmotnosti 200 – 250 kg. Skladuje 
se v původních obalech při teplotách + 5 až + 25°C na místech chráněných před přímým působením slunečního 
záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout

Bezpečnost a hygiena  :   
Nátěrová hmota PRIMALIT UVF není škodlivá ve smyslu platných předpisů.  Při práci  používejte ochranné 
pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte oči a dýchací orgány. Při potřísnění 
pokožky  omyjte  postižená  místa  vodou  a  mýdlem,  při  zasažení  očí  důkladně  vypláchněte  čistou  vodou  a 
vyhledejte lékařské ošetření. 

Likvidace odpadů:  
Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.


