
8798 HYGIENIC PRIMER

Rychleschnoucí
vodou-ředitelný protiplísňový
základní nátěr
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Rychleschnoucí a přelakovatelný s 8700
Nabízí lepší ochranu před znečištěním než běžné barvy
Vodou-ředitelné provedení
Je možné aplikovat více vrstev během jednoho dne
Může být aplikován i na vlhký povrch



8798 HYGIENIC PRIMER
POPIS
Jednosložkový, vodou-ředitelný, rychleschnoucí hygienický základní nátěr, v kombinaci 
s 8700 Hygienic Topcoat poskytuje ochranu interiéru před běžnou vlhkostí a znečištěním. 
Vhodný na stěny a stropy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
8798 je určený na minerální podklady jako beton, sádra a zdivo pro vnitřní i vnější 
aplikace. Produkt 8798 odolává běžné vlhkosti a lze jej použít jako základní nátěr na 
zeď (zředěný vodou až do 30%), jako vrchní nátěr lze přelakovat nátěrem 8700 
Hygienic Topcoat.

TECHNICKÁ DATA
1.29
Saténový lesk
35%
90°C (suchého tepla)

Hustota (g/cm³):
Úroveň lesku:
Obsah sušiny objemově:
Tepelná odolnost:

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotyk:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
40 μm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
115 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST
9 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU
Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo 
vysokotlakým (parním) čištěním v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Nové 
betonové, sádrové nebo cihlové povrchy by měly před aplikací nátěru vytvrzovat a 
schnout alespoň 30 dní. Opravte povrchové vady. Odstraňte znečištění pomocí RUST-
OLEUM FK111 nebo ND14. Celý povrch omyjte velkým množstvím čisté / teplé vody 
nebo vysokotlakým (parním) čištěním, abyste odstranili všechny zbytky znečištění a 
čisticí prostředky. Původní poškozené nátěry odstraňte škrábáním a kartáčováním. 
Neporušené povlaky přebrušte, aby se povrch mírně zdrsnil. Povrch musí být čistý a 
během aplikace může být mírně vlhký.

POKYNY K POUŽITÍ
Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně 
promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE
Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu musí být mezi 5 a 35°C a relativní 
vlhkost pod 75%. Teplota podkladu musí být minimálně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Ředění vodou, až 5% objemově. Používejte štětce se směsí syntetických a přírodních 
štětin.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK
Ředění vodou, až 5% objemově. Používejte válečky se středně dlouhým vlasem 8-12 
mm, tkané akrylové nebo polyesterové.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS
V případě potřeby řeďte vodou až do 5% objemově. Používejte pneumatické nebo 
elektrické bezvzduchové zařízení. Velikost trysky: 0,017-0,024 palce. Tlak materiálu: 
130 - 200 bar. Kontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se jeho nadměrné 
tloušťce.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ 
Není doporučeno.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
Ihned po použití vodou a mýdlem.

POZNÁMKY
Maximální tloušťka suchého filmu na jeden nátěr: 100 µm suchého, rovná se 285 µm 
mokrého. Na velmi porézní podklady je vhodné první vrstvu zředit vodou na 30% a 
následně aplikovat druhou vrstvu.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
30 g/l
30 g/l
A/g
50 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.

5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, 
dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5°C 
a 35°C. Chraňte před mrazem.
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30 min (20°C), 2 h (10°C), 30 min (30°C) 
2 h (20°C), 4 h (10°C), 1 h (30°C)
4 h (20°C), 6 h (10°C), 3 h (30°C)
3 days (20°C), 5 days (10°C), 2 days (30°C)

VOC produktu:
VOC směsi:
VOC kategorie:
VOC limit:
Bezpečnostní pokyny:

SKLADOVATLENOST

Datum vydání: 12/02/2021

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016




