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ZNAČKA PRIMACOL® DECORATIVE 

 
VÝROBEK Magnetická barva 

 
 

• Akrylová dekorativní 

barva pro interiéry 

 

OBSAH 0,75 l 
 

VLASTNOSTI Primacol® Magnetická barva je šedá, disperzní podkladová barva na bázi akrylové 

pryskyřice, která umožňuje získat efekt stěny přitahující magnety. 

 
Magnetická barva Primacol® je akrylová barva pro interiérové nátěry. Barva obsahuje 

přídavek magnetitu železa, který jí poskytuje vlastnost přitahovat magnety. Lze ji použít na 

všechny povrchy, které jsou vhodné pro nátěry latexovými barvami. Na povrch natřený 

magnetickou barvou lze nanést jakoukoli barvu s odstínem podle přání.  

 
ZPŮSOB POUŽITÍ Nátěry je nutné provádět při teplotě nad 5 °C. Před použitím se musí barva důkladně 

promíchat. Neředit ani nemíchat s jinými barvami. V případě, kdy bude nutné později barvu 

odstranit, musí být nanesena na vytapetovaný podklad. Aplikovat pouze na hladké povrchy. 

Magnetický nátěr se aplikuje pěnovým válečkem nebo štětcem. Neaplikovat stříkáním. 

Nanesenou barvu je nutné ponechat 4 hodiny zasychat a teprve poté je možné nanášet 

novou vrstvu nebo povrchovou barvu. 1 litr barvy na ca 5 m2 plochy (jedna vrstva).  Pro 

dosažení uspokojivého výsledku se doporučuje nanést alespoň 3 vrstvy barvy. Účinnost 

magnetické barvy závisí na tloušťce nanesených vrstev a velikosti a síly magnetů. Několik 

vrstev zvyšuje účinek přitažlivosti, slabé magnety nebudou držet. Nepoužívat těžké 

magnety. Barvu je možné přetírat většinou na trhu dostupných disperzních barev, vodou 

ředitelných barev a syntetických  laků v jakémkoli odstínu nebo překrýt tenkou tapetou 

(doporučují se min. 3 vrstvy barvy). Před čištěním nářadí pomocí vody je nutné z nich 

odstranit barvu.  

 
Upozornění! Při použití konkrétní povrchové barvy je nutné provést zkoušku na malé 

ploše, aby bylo možné se ujistit, jak bude vypadat konečný vzhled i magnetický účinek. 

 
PŘÍPRAVA 

PODKLADU 

Čerstvé omítky lze natírat po 4 týdnech zrání. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a 

soudržný. Musí být odstraněny nečistoty, prach, zbytky klihových barev i jiných odlupujících 

se nátěrů. Nerovnosti omítky je nutné opravit stěrkovací hmotou. V případě stěn se 

zvýšeným rizikem plísní je nutné použít doplňující tekutý protiplísňový prostředek Primacol®    

Antygrzyb-2. Velmi savé, křídové nebo nesoudržné podklady je nutné jednorázově ošetřit 

základním nátěrem, např. Primacol Primagrunt. 
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Před zahájením prací je nutné zakrýt všechny povrchy, které se nebudou natírat.  

 

SKLADOVÁNÍ   Barvu uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C na suchém 

místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. 

 
BEZPEČNOST          Uchovávat mimo dosah dětí. V případě požití barvy okamžitě informovat lékaře a ukázat mu 

tento obal nebo etiketu. V případě kontaktu s očima, oči netřít a vypláchnout velkým 

množstvím vody. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
 

Chemické složení 
vodní akrylátové disperze 
magnetit železa, aditiva Celkový čas 

schnutí 

 
12-24 h 

 

Konzistence, barva šedá Způsob aplikace štětec, váleček 
 

Zápach jemný, specifický Nanášení další 
vrstvy 

 
pH 7,5-8,5 Vydatnost na 1 

 
4-6 h 

 
 

vrstvu  ca 5 m2 / 1 l 
 

Hustota  2,1-2,3 g/cm3  Limit VOC  max. 30 g/l (kat. 
A/a/FW) 30 g/l 

 
Počet vrstev  2-4 Čištění nástrojů voda se saponátem 

 
Čas schnutí 
na dotek 2 h 

 
 
 
 

PRÁVNÍ 

INFORMACE 

 
Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v 

souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši 

kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují 

nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani 

za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění. 


