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Předúpravový primer pro zlepšení přilnavosti 
lepidel a tmelů na bázi MS polymeru na porézní 
povrchy 

 

 

 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Primer DC KPDC 800 g 86532 

 

 

 
 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Zlepšuje přilnavost na porézních površích - ideální pro dřevo, cement, beton atd. 

✓ Redukuje částice prachu na porézních podkladech - pro bezprašný povrch 

 

   POUŽITÍ  

Primer DC se používá k předúpravě podkladů, jako je zdivo, beton a lehký beton, a k předběžné úpravě dřevěných 
podkladů. 
Pokud je Primer DC aplikován na světle zbarvené povrchy (například na přírodní kámen), může dojít ke vzniku 
tmavé barvy / stínu, přestože je základní nátěr v podstatě čirý.  
Nedoporučuje se pro místa vystavená nepřetržité vodě, teflon, neopren. 

 

    INSTRUKCE  

1. Před nanesením Primeru DC je třeba povrchy obrousit nebo kartáčovat. 
2. Pomocí KENT Soft Surface Cleaner zajistěte, aby byly podklady očištěny, pevné, suché, zbavené prachu a mastnoty. 
3. Nalijte tolik přípravku Primer DC, kolik plánujete použít v následujících 30 minutách, do čistého nádoby a původní 

lahvičku ihned pevně uzavřete. Dobře promíchejte. 
4. Čistým štětcem naneste KENT Primer DC na adhezní povrch v souvislém nátěru nebo filmu. Teplota při aplikaci by 

měla být v rozmezí 5 ° C až 30 ° C. Nechejte základní nátěr zaschnout minimálně 20 minut. 
5. Nejlepších výsledků se dosáhne, když je lepení / utěsnění provedeno do 6 hodin od nanesení primeru, proto 

neaplikujte více KENT Primeru DC, než je možné nanést během 6 hodin. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Základ:  

Konzistence:  

Barva:  

Skladovatelnost:  

Kód celního sazebníku:  

VOC:  

Doba zpracovatelnosti: 

Doba schnutí:  

Spotřeba:  

Teplota aplikace: 

Měrná hmotnost:  

Epoxy  

Kapalina 

Průhledná 

6 měsíců 

39095090 

665 g / l 

30 minut 

20 minut 

3-5 m² / l 

+ 5 ° C až + 30 ° C 

0,94 g / ml 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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