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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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SPS PRIMER 
 
SPS Primer je speciální podkladový nátěr určený pro předběžnou úpravu stavebního dřeva a 
jiných porézních podkladů. SPS Primer zvyšuje přilnavost SPS Power Adhesive na porézní 
materiály a chrání dřevo před hnilobou. 

 
Charakteristika: 
� Zvyšuje přilnavost SPS Power Adhesive na všechny porézní podklady 
� Chrání dřevěné nosné konstrukce před hnilobou 
� Velmi snadno aplikovatelný 
 
Balení a barevné provedení: 
� plechovky s obsahem: 1L 
� barva: černá 
 
Skladovatelnost: 
6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby je 
uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
Technická data: 

Báze: polyuretan 
Konzistence:  kapalina  
Specifická hmotnost: 1,0 g/ml 

 
Povrchy:  
                Podklady:   dřevo, porézní fasádní panely (např. vláknocementové)   
                Stav povrchu:  čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
 
Pracovní postup: 

Aplikace: štětcem nebo válečkem, před použitím obsah plechovky dobře promíchejte 
Pracovní teplota:  +5°C až +35°C 
Doporu čení:   po aplikaci SPS Primeru počkejte min. 60 minut než budete aplikovat SPS Power  
Adhesive 

 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a 
v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při 
zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte 
žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  
 
 
Poznámky:   
 

Pro správnou aplikaci SPS Primeru postupujte dle instrukcí uvedených v dokumentaci Soudal Panel  
System.  

 
 


