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TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA APLIKÁCIU THERMOSHIELD NATURE PRIMER

POPIS PRODUKTU
ThermoShield NaturePrimer je náter pripravený na použitie na vonkajšie 
drevené stavebné prvky. Je založený na technológii termokeramických ná-
terov.

ZLOŽENIE
Polyakrylátová disperzia, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitan vápenatý, kremičitany, voda, glykoléter, celuló-
za, konzervanty.

Skupina produktov / GIS-Code
Mikro silikáty, M-GF01

OBLASŤ APLIKÁCIE
ThermoShield NaturePrimer je základný náter vhodný na všetky v obmedzenej miere rozmerovo stále 
drevené konštrukčné prvky, ako napr. drážkové výplne, rámy, okenice, brány a rozmerovo nestále drevené 
konštrukčné prvky ako zábradlie, šindle, pergoly a ploty.

Aplikácia zahŕňa konzerváciu dreva až do 3. triedy nebezpečnosti dreva podľa DIN 68600 časť 3 (vonkajšie 
stavebné prvky bez kontaktu so zemou alebo vodou, vnútorné vlhké oblasti).

Vzhľadom k vlhkostne adaptívnym vlastnostiam membrány sa blokujúci odpor mení v závislosti na obsa-
hu vlhkosti náteru. Preto sa vyhnite natieranie tupých spojov a NIP kĺbov.

ThermoShield NaturePrimer podporuje regeneráciu a zachovanie prírodnej rovnováhy vlhkosti v dreve.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Variabilný difúzii, vysoká odolnosť proti agresívnym vplyvom prostredia ako je smog alebo ozón, bez 
emisií a rozpúšťadiel, vysoká odolnosť voči UV žiareniu a počasie, reguluje vlhkosť na priepustných povr-
choch.

PARAMETRE MATERIÁLU

- SD-hodnoty    podľa DIN 52615
- Suchá oblasť:    sd = 1,3
- Mokrá plocha:    sd = 0,7
- Požiarna ochrana trieda:   B 1, na dreve B 2
- Hustota 1.02 kg / dm³   podľa DIN 53217-2
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VOC nariadenia (EG)
Limitná hodnota pre vodnej báze (Wb) k 01.01.2010
náterových hmôt (Prod-Cat. e) pre laky a moridlá pre stavebné dekoráciu = 130 g / l

Tento produkt obsahuje <14 g / l VOC.

POKYNY K SPRACOVANIU
PODKLAD
ThermoShield NaturePrimer možno aplikovať na všetky pevné, čisté, suché a neupravené druhy dreva.
Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 15% u ihličnatého dreva a 12% u tvrdého dreva, meraná na niekoľ-
kých miestach v hĺbke minimálne 5 mm.

Majte na pamäti zásadu, že štrukturálne ochrana dreva je základnou podmienkou pre dlhotrvajúci náter.
Aby bola zabezpečená regulácia vlhkosti, je doporučený priedušný povrch.

PRÍPRAVA PODKLADU
• Nové drevo: brúsenie dreva v smere vlákien, očistiť, odstrániť ostré hrany
• Staré neošetrené drevo: rozomlieť zvetrané drevené povrchy až na funkčné drevo, očistiť, odstrániť 
ostré hrany
• Nefunkčné predchádzajúca vrstva: odstrániť, kým nie je prístupné funkčné drevo
• Priľnavosť rušivých plôch: odstrániť emitujúce drevené súčasti, ako sú živice alebo živicové vrecka

APLIKÁCIA
Výrobok je možné nanášať štetcom alebo valčekom.
ThermoShield NaturePrimer sa dodáva pripravený na použitie.
Pri aplikácii je dôležité zachovať minimálnu teplotu (5 ° C). To isté platí pre dobu schnutia.
Premiešajte miešacím zariadením pred použitím alebo po dlhom prerušení práce.
Nechajte schnúť po dobu 12 hodín medzi dvoma jednotlivými vrstvami.

SPOTREBA
Výdatnosť ThermoShield NaturePrimer je približne 150 ml / m² na hladké povrchy nízke pórovitosti. Vý-
datnosť sa bude líšiť v závislosti od štruktúry a pórovitosti povrchu.
V prípade pochybností Otestujte na malej skúšobnej ploche.

ČISTENIE
NÁSTROJOV
Valčeky a štetce dôkladne umyte vodou ihneď po použití.

PRACOVNÝ ODEV
Bezprostredne po znečistení – vodou.

FAREBNÉ ODTIENE
ThermoShield Nature je polopriehľadný.

SKLADOVANIE A PREPRAVA
ThermoShield NaturePrimer by mal byť skladovaný a prepravený v chlade, ale chrániť pred mrazom. Po 
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otvorení uzavrite nádobu pevne a spotrebujte čo najskôr. Skladovateľný 12 mesiacov od dátumu výroby.

FORMA DODÁVKY
0,75 litra, 2,5 litra, 5 l, 10 litrov
Rozdielne veľkosti balenia sú k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA
Nevylievajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do zeme.
Iba úplne prázdne nádoby by mali byť likvidované v recyklácii. Odovzdajte prosím čiastočne vyžijete pro-
dukty na zbernom mieste.
Odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa EU-zoznamu odpadov: 080120

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Obsah technického listu nevytvára zmluvný právny vzťah.
V každom prípade, žiadateľ / zákazník musí zvážiť využiteľnosť materiálu v praktických podmienkach pred 
aplikáciou.
Nedovoľte materiálu vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo do zeme. Uchovávajte oddelene od 
potravín, nápojov a krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ochráňte povrchy, ktoré nemajú byť natreté 
urobením vhodných opatrení. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
V prípade použitia s metódou nástreku, zabráňte vdychovaniu vznikajúceho prachu.
Vyššie uvedené informácie sa stávajú neplatnými vydaním nového technického listu kvôli zmenám pro-
duktu.
Vyššie uvedené informácie boli identifikované SICC GmbH v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. 
Informácie o výrobku sú postavené na tom najlepšom z našich znalosti a podľa aktuálneho stavu techno-
lógie. Vplyvy prostredia, materiálov, aplikačných zariadení a aplikačných metód sú mimo našu kontrolu a 
preto aj mimo našej zodpovednosť. SICC © 2011

VÝROBCA
SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hod-
noty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu 
techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť 
nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľ-
nosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

DOVOZCA 
HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina


