
 
 

 
 

TECHNICKÝ LIST 
 
IMPERTENE PRIMER  
Popis výrobku: Impertene primer je bitumenový penetrační nátěr. Slouží k utěsnění a připravení plochy pro použití 

hydroizolačních asfaltových produktů a systémů. 

Doporučená použití: - Penetrační nátěr se využívá ke zvýšení přilnavosti k podkladu prefabrikovaných hydroizolačních 
membrán. Je vhodný pro aplikaci na cementových površích. (tj. vysoce porézní substráty) jak pro studena 
tak za tepla. 

- Základní nátěr podporující přilnavost pro IMPERTENE B PASTA na suchých cementových podkladech. 
 

Specifikace 
Složení   Asfaltová báze s aditivy povrchově aktivních látek. 
Typ produktu  Jedno-komponentní, připraven k použití. Výrobek nevyžaduje ředění. 
Hustota   980 (± 30) g / dm3 
Barva   Černá. 
Skladovatelnost  Jeden rok. 

 
Výkonnostní  
charakteristiky  Vzhled suchého filmu, matný 
 
Příprava   Před použitím důkladně promíchejte. 
 
Příprava podkladu 
a povrchu  Cementové povrchy 

Ruční a/nebo strojové čištění povrchu k odstranění prachu, cizích látek a veškerého volného nebo špatně 
přilnavého materiálu. 

 
Aplikační  
a kvantitativní údaje Způsoby aplikace:  Mop, štětec, váleček 

Doporučený počet vrstev:  Obvykle jeden. 
Minimální požadované množství (na cementové povrchy)(1): 200 g/m2 (0,210 l/m2) 
Schnutí (při 20 °C a 65% vlhkosti)(2): Přibližně 3 hodiny. 

 
 
 
 
 
Poznámky:  
(1) Minimální množství potřebné k zajištění účinné penetrace. V závislosti na drsnosti a pórovitosti podkladu a tím spojené použití 
různých metod a podmínek pokládky, může být použito většího množství výrobku. Použité množství by mělo být takové, aby byl 
produkt zcela absorbován do podkladu. 

(2) Doby schnutí se vztahují na neredukovaný přípravek, který se aplikuje v minimálním doporučeném množství. Redukce, větší vrstva 
nátěru nebo zvláště okolní povětrnostní podmínky, mohou dobu schnutí zvýšit či v opačném případě snížit. 

Protože IMPERTENE PRIMER nevytváří neprovádí izolační funkci, musí být aplikován rovnoměrně po celé ploše ve výše uvedeném 
množství. Použití více než doporučeného množství výrobku nezlepší jeho výkon a může vést k odlupování. 
 
Upozornění: Dodávaný výrobek obsahuje hořlavá organická rozpouštědla. Během aplikace nebo během prvních hodin schnutí nekuřte a 
nepoužívejte otevřený oheň. Při používání tohoto výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na štítku. 
 
 


