
Supreme Primer 
Informačný list výrobku 

 
Opis 
Vintro Primer je základná viacúčelová 
vodouriediteľná nekvapkajúca 
základná/podkladová farba s nízkym obsahom 
prchavých organických zlúčenín (VOC). 
Ideálna na nové alebo neošetrené povrchy z 
mäkkého dreva na impregnáciu povrchu pred 
náterom farby. 

Balenie 
Plechovka s objemom 1 l. 

Výdatnosť 
1 liter vystačí približne na 18 m2 - v závislosti od 
vlastností povrchu. 

Farba 
Biela a šedá. 

Riedidlo 
Vo väčšine prípadov netreba výrobok pred 
použitím riediť. 

Doba schnutia 
V závislosti od izbovej teploty a relatívnej 
vlhkosti je výrobok zvyčajne suchý na dotyk po 
30 - 60 minútach. Ďalší náter je možný po 2 
hodinách. 

Použitie 
Na základný náter stien, dreva a kovu v interiéri 
alebo exteriéri. 

Technické vlastnosti 
Výrobok sa ľahko nanáša, vrátane podhľadov, 
a je prakticky nekvapkajúci. Má vynikajúce 
priľnavé vlastnosti, rýchlo schne a má veľmi 
nízky obsah VOC. 
Biologické vlastnosti 
Vintro Primer je netoxický, bezpečný, 
ekologický výrobok vyrobený z miestne 
dodávaných surovín ekologicky zodpovedným 
spôsobom. Z hľadiska jeho zloženia je pre ľudí a 
životné prostredie prakticky neškodný. Farby 
Vintro patria do najvyššej ekologickej triedy v 
odvetví, a preto sa nemusíte obávať 
podráždenia dýchacích ciest alebo zápachu, 
pretože výrobky sú prakticky bez pachu.  

Aplikácia 

Teplota 

Výrobok používajte pri teplotách nad 8 °C. 
Uvedená doba schnutia závisí do určitej miery 
od izbovej teploty a relatívnej vlhkosti. 

Príprava 

Povrch musí byť suchý a bez mastnoty a 
prachu.  

Nanášanie 

Pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte 
kvalitným štetcom alebo valčekom.  

Nástroje 
Štetec, valček alebo vhodné striekacie 
zariadenie. Na čistenie nástrojov použite 
mydlovú vodu. 

Skladovanie 
Dôkladne uzavreté plechovky skladujte v 
chladnom priestore bez hrozby mrazov. 
Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov v pôvodnej 
uzavretej plechovke.  

Zdravie a bezpečnosť 
Náterové látky, aj keď nie sú jedovaté, 
uchovávajte mimo dosahu detí.  

Pre použitím si vždy prečítajte informácie na 
plechovke. Počas nanášania a schnutia 
zabezpečte čo najlepšie vetranie. Pre viac 
informácií pozrite kartu bezpečnostných údajov 
výrobku. 

Smernica VOC 
Hraničná hodnota v EU pre tento výrobok: (Kat 
A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje 
maximálne 30 g/l VOC. 

Miestna výroba 

Všetky naše farby sú vyrábané v našom závode 
v Spojenom kráľovstve. Spolupracujeme s 
dodávateľmi, ktorí vykonávajú svoju činnosť 
ekologicky udržateľným a environmentálne 
zodpovedným spôsobom. Suroviny sa snažíme 
získať od miestnych dodávateľov vždy, keď je 
to možné. Snažíme sa o udržateľnú výrobu, 
minimálne znečisťovanie a znižovanie spotreby 
energie a vody.  

 

Vylúčenie zodpovednosti - Informácie uvedené v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter. Odporúčania sú poskytnuté v dobrej viere a 
podľa našich najlepších vedomostí, avšak aplikačný postup, kvalita podkladu a podmienky na mieste aplikácie sú mimo našej kontroly, čím sa uvedené 
údaje môžu líšiť, a preto vylučujeme zodpovednosť na základe poskytnutých informácií. Pred použitím si vždy prečítajte príslušné informačné listy a karty 
bezpečnostných údajov a pred nanášaním otestujte výrobok na malej ploche alebo kontaktujte spoločnosť Vintro. 

  


