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Popis produktu 

NORMASPEED 100 PRIMER je veľmi rýchlo schnúci modifikovaný akrylátový protikorozny základný 
náter. 

NORMASPEED 100 PRIMER vytvrdzuje aj pri teplotách pod bodom mrazu až po –10˚C a môže byť 
pretieraný alkydovými, akrylátovými, chlórkaučukovými nátermi. 

Typické a doporučené použitie 

Ako základný náter na oceľ, liatinu, hliník a pozinkovaný povrch v prostredí koróznej agresivity stupňa 
C2-C4 a C5-M. Je vhodný pre použitie na oceľových konštrukciách, strojoch, potrubiach, exteriéroch 
nádrží, nákladných priestoroch lodí a pod. Môže byť použitý ako základ  pre opravu v alkydových, 
akrylátových a polyuretánových systémoch. 

Doporučené náterové systémy podľa ISO 12 944-5 

A1.01 AY100/2-FeSa2,5 
A3.05 AY160/3-FeSa2,5 

Chemická odolnosť 

 

Osvedčenia a certifikáty 

 

Technické údaje 

Farba Červená, sivá, biela, limitovaný rozsah iných odtieňov 

Obsah sušiny 43% 

Celkový obsah sušiny 880 g/ltr 

Hustota 1,32 g/cm
3 

Bod vzplanutia 36°C ± 2 

VOC (prchavé org. látky) 480 g/l  

Lesk Matný 

Pružnosť  

Časy schnutia 

Časy schnutia sú závislé od cirkulácie vzduchu, teploty, hrúbky náterového filmu a počtu náterov atď.. 
Údaje uvedené v tabuľke sú typické:  

 Pri dobrej ventilácii (vonkajšie prostredie , alebo voľná cirkulácia vzduchu) 

 Pri typickej hrúbke filmu 

 Pri jednej vrstve náteru na povrchu inertného substrátu 

Teplota podkladu:   +23°C  

Suchý na dotyk:   10 min  

Suchý na manipuláciu:   1 h  

Suchý na pretretie:   2 h  

     

 
 

 

 

 



 

Technický list 

Normaspeed 100 Primer 
 

 

Strana 2 
NORMASPEED 100 PRIMER 

 

 

Hrúbka náteru a výdatnosť 

 Minimum Maximum Doporučené 

Hrúbka náteru, suchá (μm) 40 80 60 

Hrúbka náteru, mokrá (μm) 90 185 140 

Teoretická výdatnosť (m
2
/l) 10,7 5,4 7,1 

Aplikačné údaje 

Miešací pomer: Jednozložkový 

Riedidlo/Čistiaci prostriedok: OH 7 

Aplikačné podmienky  

Predpríprava podkladu: 
Prach, mastnoty, olej a iné látky znižujúce priľnavosť náteru musia byť odstránené vhodnou metódou. 
Soli a ostatné nečistoty rozpustné vo vode odstráňte tlakovou vodou. Pre odstránenie mastnoty  a 
oleja použite alkalické, detergentné alebo rozpúšťadlové čistiace prostriedky (ISO 8504-3, ISO 
12944-4). Povrch musí byť opláchnutý čistou vodou po čistení. Staré nátery kde sa prekročila 
maximálna doba pretierateľnosti je nutné pred aplikáciou prebrúsiť vhodným spôsobom. 

Oceľové povrchy: 
Abrazívne čistený povrch na min. Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 2007 

Povrch s dielenským náterom: 
Abrazívne čistiť poškodené a prekorodované miesta na stupeň Sa 2,5. Nepoškodené miesta je 
vhodné dôkladne umyť (ISO 8501-2, EN ISO 12944-4). 

Hliníkové povrchy: 
Povrch je treba zbaviť mastnoty a iných znečistení. Anodizácia musí byť kompletne odstránená. Čistý 
povrch je potrebné prebrúsiť brúsnym papierom. Povrchy hliníkových odliatkov je nutné pred 
aplikáciou prebrúsiť.  

Galvanické povrchy: 
Ľahké brúsenie, prípadne mokré brúsenie povrchu je doporučené. Následne povrch umyť čpavkovou 
vodou (5%) a opláchnuť čistou vodou. 

Základný náter  

Normasped 100 Primer  

Vrchný náter 

Norrapid 10, Norrapid 12, Pionier Topcoat, Normapren 40, Normapren 41, Normadur 65 HS 

Podmienky pre aplikáciu 

Povrch musí byť suchý a čistý. Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota podkladu a vzduchu 
najmenej +10

o
C a relatívna vlhkosť do 70 %. Najoptimálnejšie podmienky je možné dosiahnuť ak 

teplota je nad 15 °C a vlhkosť pod 50%.Teplota podkladu musí byť minimálne 3 
o
C nad rosným 

bodom. Počas aplikácie a schnutia je potrebné zaistiť dobré podmienky vetrania.  
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Metódy aplikácie 

Vysokotlaké striekacie zariadenie, štetec alebo mohérový valček. Samotný náter dobre premiešajte 
pred aplikáciou. V prípade potreby rieďte pridaním riedidla OH 7 v pomere 5 až 10%. Pre 
najoptimálnešie dosiahnutie aplikačných vlastností sa doporučuje náter držať pri izbovej teplote pred 

samotnou aplikáciou. Tryska veľkosti 0,013“ – 0,018“, striekací uhol v závislosti na tvare 
upravovaného povrchu.  

Skladovanie 

Výrobok musí byť skladovaný v súlade s národnými predpismi. Výrobok musí byť skladovaný v dobre 
uzatvorených nádobách na suchom a dobre vetranom mieste chránenom pred mrazom, ohňom a 
zápalnými látkami. V prípade skladovania podľa vyšších predpisov v neotvorených nádobách, produkt 
je použiteľný minimálne 3 roky od dátumu výroby. 

Zdravie a bezpečnosť 

Venujte pozornosť údajom na etikete kontajnera. Aplikujte v dobre vetranom priestore. Nedýchajte a 
ani neinhalujte výpary pri striekaní. Použite respirátory. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Znečistenú 
pokožku opláchnite riedidlom a umyte mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite a 
ihneď vyhľadajte lekára. 

V karte bezpečnostných údajov nájdete bližšie informácie o ochrane zdravia, ochranných 

prostriedkoch a zásadách bezpečnosti pri používaní výrobku. 

Poznámka 

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše súčasné poznatky založené na laboratórnych 
výsledkoch a praktických skúsenostiach. Keďže výrobok sa často používa za nami nekontrolovaných 
podmienok, preto garantujeme výhradne iba kvalitu samotného výrobku. Vyhradzujeme si právo na 
zmenu vyššie uvedeného bez predchádzajúceho upozornenia. 

Jotun Paints A/S je nadnárodná organizácia s výrobnými závodmi, predajnými kanceláriami a skladmi vo viac ako 50 krajinách 
sveta. Pre bližšie informácie si prosim pozrite internetovú stránku: www.jotun.com 

VYDANÉ Január 2015,  
TENTO TECHNICKÝ LIST NAHRADZUJE  PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIA 
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Výhradné zastúpenie pre SR: 
VALOR s.r.o. 

Senecká cesta 18 
821 04 Bratislava 

tel: 02/43 71 26 71 
fax: 02/43 71 26 70 

e-mail: office@valor.sk 
www.nor-maali.fi 

www.valor.sk 
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