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Baumit MultiPrimer 
 

                                        Baumit TiefenGrund 
 

Výrobek 

 

Základní nátěr s organickým pojivem určený k přímému použití, neobsahuje 

rozpouštědela. 

Složení Organické pojivo, přísady, voda. 

Vlastnosti 

 

Paropropustný základní nátěr, regulující nasákavost, povrchově zpevňující 

podklad. 

Použití Úprava, zpevnění minerálních a organických podkladů před nanášením barev 

a omítek Baumit s minerálním nebo organickým pojivem. 

Technické 

údaje 

Objemová hmotnost: 

Obsah VOC: 

Obsah tuhých látek: 

Stupeň ředění: 

Spotřeba materiálu:  
(v závislosti na savosti podkladu a voleném 

stupni ředění) 

 

cca 1,00 kg/dm3 

< 1 g/l  

cca 15 % 

min. 1 : 1 až max. 1 : 5 dílů vody 

cca 0,10 - 0,25 kg/m2  
(při jedné vrstvě nátěru) 

Bezpečnostní  

značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

 

Skladování V suchu, chladnu, bez mrazu a v originálně uzavřeném balení 12 měsíců. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím 

státem autorizované zkušebny. 

Způsob dodávky 

 

 10 kg kanystr 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, 

soudržný, bez prachu anebo uvolňujících se částic, zbytků odformovacích pro-

středků nebo solných výkvětů. Podklad nesmí být vodoodpudivý. 

Vhodný na: 

• vyzrálé vápenné, vápenocementové a cementové omítky 

• beton 

• sádrové omítky 

• jiné, pískující minerální podklady  

• pastózní fasádní omítky a barvy Baumit 
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Nevhodný na: 

• plasty a syntetické pryskyřice, lakové event. olejové nátěry a klihové barvy 

Zpracování Základní nátěr Baumit MultiPrimer nanášet natíráním nebo stříkáním, a to 

stejnoměrně a bez přerušení. Vždy nanášet celoplošně, při vícevrstvém naná-

šení musí být předchozí vrstva již suchá. Stupeň ředění volit přiměřeně ke 

stavu podkladu a jeho nasákavosti. Nátěr nezpracovávat nezředěný. 

Zvolený stupeň zředění se doporučuje v předstihu odzkoušet na zkušební 

ploše. Základní nátěr musí do podkladu zcela vsáknout. V případě vícevrstvé-

ho nanášení (např. silně nasákavé anebo křehké plochy), k zajištění optimál-

ního vsáknutí do podkladu, se doporučuje první nátěr nanést s vyšším stup-

něm zředění. Po vyschnutí nesmí na povrchu vzniknout sklovitá vrstvička. 

Technologická přestávka: Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru 

Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné povrchové úpravy musí být 

podklad povrchově suchý. Křídující povrch musí být před provedením konečné 

povrchové úpravy dostatečně ošetřen nátěrem Baumit MultiPrimer tak, aby 

byl odolný vůči otěru (zkouška otěrem ruky).  

Upozornění a  

všeobecné 

pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání  

klesnout pod +5 °C.  

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru fasádu vhodným  

způsobem chránit (např. fasádními sítěmi). Při zpracování v interiéru zajistit 

dostatečné příčné provětrávání.  

Bezpečnostní požadavky uvedeny v bezpečnostním listu. 

Zásady ochrany a čištění: Oči, kůži chránit proti zasažení. Taktéž i okolí natí-

rané plochy (zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, kovy, nátěry) musí být 

chráněné. Eventuální odstřiky (použité nářadí) se ještě před zaschnutím ane-

bo zatvrdnutím bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. 

Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
 


