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KATALÓGOVÝ LIST 

 
Údaje o produkte: 
Obchodný názov: PRIMA SPREJ 
Číslo artikla: PR0001-PR9010M
Použitie materiálu /prípravku: Farba 

Výrobca:                                                   Výhradný distribútor v SR: 
MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2 
NL- 8471 XC Wolvega 

The Netherlands 

Tel: +31 (0)561 694400 

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: info@nl.motipdupli.com

                                                    

Motip Dupli Slovakia s.r.o.
Kovaľská 1A
040 15 Košice 

Slovenská Republika 

tel. +421 55 7288551-3 

fax:+421 55 684 5555 

e-mail: 

motipdupli@motipdupli.sk 
       www.motipdupli.sk 

 

 

PRIMA RAL - základová farba 

 

  

biela - 400 ml  
šedá - 400ml + 150ml  
červenohnedá - 400ml + 150ml  
 
Slúži ako základová farba, ale vyplňuje i póry a jemné stopy 
po brúsení.Použiteľná na kovy, keramiku, kameň, sklo, papier 
atď. Brúsiteľná.  
Dobrá zlievateľnosť, vysoký obsah sušiny, vysoká výdatnosť, 
rýchloschnúca, ľahká brúsiteľnosť.  
Po prebrúsení jemným brúsnym papierom sa dosiahne ideálny 
podklad .  
Spojivo: nitrokombinačné živice  
Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi  
Zasychanie: nelepivá na prach………… 15-20 minút  
Zaschnutá pre manipuláciu ……................1 hodina  
Brúsiteľná………..............................………po 1 hodine  
Zaschnutá.....................................................za 12 hodín  
Interval pre nanášanie ďalších vrstiev a pre prelakovanie inými 
farbami…..nie je obmedzený  
Pre brúsenie použite jemný brúsny papier P600. Pred 
nanášaním vrchných lakov očistite zbytky po brúsení.  
Upozornenie: Pri aplikácii na staré syntetické nátery môže 
dôjsť k ich odlupovaniu. 
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PRIMA - RAL 

 

  

Balenie 400 ml a 150 ml – odtiene viď špeciálne vzorkovnice  
 
Farba v odtieňoch od RAL / farba je vyrábaná v kvalite pod 
dozorom výboru RAL /. Univerzálna farba k použitiu na kov, 
drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty /v 
kombinácii so základom na plasty/. Odoláva poveternostným 
vplyvom, benzínu, nafte a poškrabaniu.  
Spojivo: nitrokombinačné živice  
Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi 
Zasychanie: nelepivá…………..po 20 minútach  
Zaschnutá pre manipuláciu .....…po 30-40 minútach  
Zaschnutá……….....................… po 12 hodinách  
Interval pre nanášanie ďalších vrstiev…….nie je obmedzený  
Upozornenie: Pri aplikácii na staré syntetické nátery môže 
dôjsť k ich odlupovaniu.  

 

PRIMA - Bezfarebný lak 

 

  

Lesklý - 400 ml + 150 ml  
Matný - 400 ml + 150 ml  
 
Rýchloschnúci lak sa používa pre zvýšenie lesku u lakovaných i 
nelakovaných súčastí alebo ako dodatočná ochrana povrchu 
/matné prevedenie/.  
Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi  
Zasychanie: nelepivý..............................po 20 minútach  
Zaschnutý pre manipuláciu.......................po 30-40 minútach  
Zaschnutý....................................................po 12 hodinách 
Interval pre nanášanie ďalších vrstiev......nie je obmedzený  
Upozornenie: Pri používaní bezfarebného laku na nátery na 
báze syntetických živíc môže dôjsť k zvráskaveniu alebo 
odlupovaniu farby.  

 


	
	
	
	PRIMA RAL - základová farba
	PRIMA - RAL
	PRIMA - Bezfarebný lak




