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HRUBÝ AKRILOVÝ PRIMER

VLASTNOSTI A ÚČEL:
ROLOGRUND®  je hrubý primer na báze akrylovej vodnej disperzie naplnený 
jemným kremičitým pieskom. Používa sa na gruntovanie cementových a 
vápennocementových fasádnych povrchov, pred nanesením silikónových, 
akrylových dekoratívnych malt. Povrchy potiahnuté týmto primerom sa tým 
spôsobom vyrovnávajú, rovnomerne absorbujú. Náter výrazne zdrsňuje povrch a 
tak poskytuje lepšiu priľnavosť k finálnemu materiálu dekoratívnej malty. Vyrába 
sa v bielej farbe a možno ho tónovať  ako aj farby v rovnakom odtieni, ako aj 
finálnu dekoratívnu maltu.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrchy, na ktoré sa nanáša primer by mali byť minerálneho pôvodu, nositeľné, 
suché, očistené od prachu, mastnôt, schátraných častí a starých náterov. Pokiaľ 
gruntujeme staré povrchy stien, ktoré sú zamorené plesňami a riasami, potrebné 
je ich vyčistiť a umyť, dezinfikovať. Novoomietnuté povrchy sušiť minimálne 3 – 4 
týždne. A pri použití tepelnoizolačných lepidiel, doba schnutia je najmenej jeden 
týždeň. To platí pre nasledovné podmienky (t = 22° C, relatívna vlhkosť vzduchu = 
65 %).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Materiál skúšaný podľa EN noriem EN 1062-3:2009, EN 1524:2013, EN 9117-
6:2010, EN 3251:2012, EN 4624, EN ISO 2555:2003, EN 787-9:1999, EN 2818-
1:2011.

SRPS EN 2818-1:2011 Hustota (g/cm3) 1.567
SRPS EN 1062-3:2009 Nasiakavosť (kg/m2h0.5) 0.28 W 2

stredná
SRPS EN 4624 Priľnavosť k podkladu (N/mm2) 2.22
SRPS EN 3251:2012 Obsah neprchavých látok  (%) 64.93
SRPS EN ISO 2555:2003 Viskozita podľa Brookfielda (mPas) 3425
SRPS EN 9117-6:2010 Suché na dotyk (h) 3
SRPS EN 787-9:1999 pH 7.6
SRPS EN 1524:2013 Maximálna veľkosť zrna (μm) <300
EN ISO 11890-2 VOC (g/l) 7,9

SPÔSOB PRÁCE:  



Pred použitím ROLOGRUND® v prípade potreby rozriediť vodou do 10 %. Nanášanie
vykonávať štetcom. V priebehu práce treba, z času na čas, materiál premiešať.

PRACOVNÁ TEPLOTA: 
Optimálna pracovná teplota +10° C až +30° C. Nesmie sa pracovať pri teplotách nižších ako 
+5° C, ako ani po daždi, hmle, silnom slnku  a vetre.  Čerstvo natreté povrchy ochraniť pred 
poveternostnými vplyvmi najmenej 24 hodín.

Primer Suché na
dotyk (h)

Suché pre
ďalšiu prácu

(h)
ROLOGRUND 6 24

To platí za podmienok (t = 22° C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %).

SPOTREBA: 
V závislosti od drsnosti a sania podkladu.

Primer Spotreba  (g/m2)
ROLOGRUND 150 -170

ČISTENIE NÁČINIA, OCHRANA A AKO POSTUPOVAŤ S ODPADOM:
Po použití, náčinie ihneď umyť vodou. Nepoužitý materiál chrániť v uzavretom 
balení a neskôr použiť (ak je nerozriedený). Zmiešať ho s cementom. Vytvrdnutý 
materiál odkladáme na skládku stavebnej sutiny (klasifikačné číslo 17 09 04).  

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:
Pri práci dodržiavať pokyny výrobcu, ako aj bezpečnostné predpisy pri práci.

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  
12 mesiacov v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale pri teplote od
+5° C až +25° C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom a mimo dosahu detí.
EKOLOGICKÝ VÝROBOK. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

KONTROLA KVALITY:
Charakteristiky výrobku sú stanovené platnými srbskými a európskymi normami, 
ako aj vnútornou normou výrobcu MAXIMA s.r.o. Konštantná vnútorná kontrola 
kvality výrobkov sa vykonáva v laboratóriu MAXIMA s.r.o.
 ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001.
ATEST: IMS Belehrad VHM ------, NIISM Sofia ----------, ETAG systém ETA No. 150180 

OZNAČENIE:  

ROLOGRUND®  má označenie CE na obale, v súlade s deklaráciou certifikátu ETAG systém 
ETA No. 150180

BALENIE: 
5 a 25 kg


