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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, 
nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, 
použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiPrimer WSK 

Silikátový  penetrační nátěr na minerální podklady 

 

Popis ResiPrimer WSK je homogenizovaný penetrační nátěr na silikátové bázi.  
 

Výhody 

• zpevňuje minerální podklady 

• proniká hluboko do podkladu 

• vysoce paropropustný 

• snadná aplikace 

• zajišťuje dokonalou přilnavost finálního nátěru 

• ředitelný vodou 

• bez obsahu organických rozpouštědel (VOC) 
 

Typické 
aplikace 

• penetrace porézních povrchů a podkladů před nanesením vrchního 
silikátového ochranného nátěru SanaCote SK  

• penetrace zděných a betonových podkladů před nanesením dalších 
vrstev 

 

Příprava 
podkladu 

Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být důkladně čisté a strukturálně 
celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou předchozí nátěry, 
špatné omítky, výkvěty, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně 
ovlivnit přilnutí výrobku. 

 

Aplikace 

ResiPrimer WSK je třeba před aplikací naředit čistou nebo destilovanou 
vodou v poměru 1 : 1 a směs řádně promíchat. Primer může být nanášen 
štětkou, válečkem nebo velké nepřerušované plochy nástřikem. Specifikaci 
stříkacího zařízení Vám sdělí naše technické oddělení.  
Obvykle dostačuje nanesení ResiPrimeru WSK na podklad v jedné vrstvě. 
Technologická přestávka před aplikací vrchního nátěru SanaCote SK je min. 
12 hodin. 
Neaplikujte ResiPrimer WSK, je-li teplota podkladu a okolí nižší než  
+5 °C, relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80 %, nebo pokud je podklad právě 
vystaven přímému slunečnímu záření. 

 

Technické 
informace 

Hustota (23 °C) 1,02 - 1,04 kg/dm3 

Hodnota pH (23 °C) cca 14 

Poměr ředění vodou 1 : 1 objemové díly 

Minimální aplikační teplota +5 °C 

Obsah netěkavých látek (v dodaném 

stavu) 

min. 68 % hmotnostních 

 

Spotřeba 0,1 kg na 1 m2 na 1 vrstvu. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiPrimer WSK 

Silikátový  penetrační nátěr na minerální podklady 

Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho poréznosti a 
savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše uvedená hodnota je 
orientační. 

 

Balení 3 kg, 5 kg a 10 kg balení. 

 

Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý 
materiál odstraníte mechanicky. 

 

Skladování 

Výrobek ResiPrimer WSK by měl být skladován v suchu, minimální 
skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto 
podmínek je minimálně 12 měsíců. 
Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby 
musí být před použitím řádně promíchány. 

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek ResiPrimer WSK je silně alkalický a může způsobit poleptání 
pokožky, očí a sliznic. 
Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle 
nebo obličejový štít. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte 
ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při náhodném 
požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékaře. Při zasažení očí 
vymyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


