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Složení:  

Vodou ředitelné alkydové pojivo, anorganické pigmenty, plniva 

a aditiva. 

 

Barevné odstíny:  

Sokrates primer ALKYD se standardně vyrábí  

v nenormalizovaném bílém odstínu: 0100. 

 
Charakteristika:  

Sokrates primer ALKYD je základní, vodou ředitelná barva. 

Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové 

výrobě nebo pro řemeslnické práce. Vytváří dokonalé povrchy s 

vysokou tvrdostí a s dokonalou brousitelností. Primer 

ALKYD má velmi dobré sytící schopnosti v  savých oblastech, 

jako jsou příčné řezy na dřevěném masivu, MDF deskách a ve 

spárách. Jemně umletá plniva spolu s alkydovým pojivem 

vyplní  problematická místa, která pak dokonale sjednotí 

s plochou, minimalizuje působení vlhkosti a je ideálním 

podkladem pro vrchní barvy. Vysoká pigmentace chrání dřevo 

před UV zářením i v případě, že není dokončen celý nátěrový 

systém. Má velmi dobrou adhezi k podkladu a zvyšuje tak 

zásadním způsobem životnost celého nátěrového systému. 

Z důvodů  zesíťování je třeba, aby primer alkyd 

zasychal 6 až 12 hodin. 

K vrchním nátěrům se používají vodou ředitelné nátěrové 

hmoty zn. Sokrates PU email, akrylátové  emaily a colour. 
 

Použití:  

Sokrates primer ALKYD je určen k nátěrům dřeva, dřevo-

třískových, dřevovláknitých a MDF desek pro venkovní a 

vnitřní prostředí. Barva naředěná 20% vody může být použita 

pro vnitřní prostředí k penetračním nátěrům  savých 

podkladů. Je určena pro náročnější aplikace na dřevo, jako 

jsou například nátěry oken, dveří, nábytku apod. Pro 

venkovní prostředí je  nezastupitelná. 

 

 

Barva není určena pro přímý styk s potravinami a  

pitnou vodou. 

 

 

U některých druhů tropických dřev a některých druhů dubu, 

buku, borovic apod., mohou vzniknout průsaky pryskyřic a 

tříslovin a způsobit barevné změny na povrchu vrchní barvy. 

Barevné změny nemají vliv na životnost nátěru, ale 

zásadním způsobem snižují estetickou kvalitu nátěru. 

Vzniku barevných změn spolehlivě zabrání základní 

zábranová barva Sokrates mezivrstva, která se aplikuje 

po napouštědle. Potom následuje primer alkyd. Bližší 

údaje: viz. Sokrates – mezivrstva. 

Borová a modřínová dřeva s vysokým obsahem pryskyřic jsou 

nevhodnými podklady. 

 
Nanášení:  
 

Sokrates primer ALKYD se nanáší štětcem, stříkáním, 

máčením, při minimální teplotě vzduchu i podkladu 

+12°C. 

 

Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C 

 

 

Pneumatické stříkání HVLP 

Objem ředidla -  vody                           do 5 %  

Tryska                    1,8 - 2,2 mm  

Tlak vzduchu                0,35 - 0,45 MPa 

 

Vysokotlaké bezvzduchové stříkání 

Objem ředidla - vody                      do 0 - 2 % 

 

 

 

K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit 

tlak, velikost trysky a výtokovou dobu podle tvaru výrobku a 

typu zařízení. 

 

Štětec  

Objem ředidla - vody                     do 0 - 5 % 

 
 

 

Máčení  

Objem ředidla - vody  

(výtoková doba Ford prům. 4 mm - 22 až 25 vteřin)  do 5 -10 %  

pH máčecí lázně udržujte v rozmezí                       8,25  -  8,80  

 

Ředidlo: Voda. 

 

Před použitím velmi důkladně rozmíchat. 

 

Čištění nářadí: 

Vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly. 

 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   

 Obsah netěkavých složek                   od 65 % 

 Výtoková doba z pohárku   

      Φ 6 mm/23 °C                 nad 30 s 

 pH                    od 8,25 

 Vydatnost  podle savosti podkladu  

      (na jednu vrstvu)          0,12 - 0,2 kg/m² 

     Specifická hmotnost                1,46 g/cm³ 

 Vydatnost (jeden nátěr)             6 – 10 m2/1 kg 

 Roztíratelnost                                1 

 Ředitelnost vodou (v poměru 2:1)                  vyhovuje 

 
Zasychání: (dle tloušťky při 20 °C)   

 Stupeň na prach                   do 1 – 1,5 hod. 

 Stupeň na manipulaci                 do 2 hod. 

 Schopný dalšího nátěru              6 – 12 hod. 

 

Vlastnosti zaschlého nátěru:   

 Kryvost                  stupeň 1 

 Přilnavost mřížkou                  stupeň 1 

 Tvrdost kyvadlem dle Persoz 

     za 12 hod. při 20 °C              od 28% 

 Brousitelnost brusným papírem  

 - dle tl. vrstvy a teploty       za 4 – 8 hod. 

 
Příklad nátěrového postupu: 
 

Povrchová  úprava stavebně truhlářských výrobků (okna): 
 

 1. Napouštění podkladu alkydovým napouštědlem                 

     Sokrates    speciál. Zasychání   při   teplotě 20 – 24 °C,    . 

    6 – 8  hodin  10 m² / kg napouštědla. 

 2. Přebroušení brusným papírem č. 150 - 220.   
 

 3. 1x SOKRATES primer ALKYD – 120 až 150 µ mokr. filmu 

      tj. 6 až 10 m² / kg, zasychání 8-12 hod. 

      

 4.  Přebroušení  č. 150 až 220 
 

 5.  2 x  vrchní barva SOKRATES  email  tl. mokrého filmu   

–  125 - 150 mikronů , tj. 6 – 8 m² / kg emailu-na 1 nátěr 
 
 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 
 

Skladujte při teplotách od +5 °C až + 25 °C. 

 
SOKRATES primer ALKYD je nehořlavá kapalina ve 

smyslu ČSN 65 0201 

 

 

 



 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Dodržujte aplikační pokyny a základní hygienická 

pravidla. Při práci používejte vhodné pracovní rukavice a 

ochranný pracovní oděv. Při práci nad hlavou používejte 

ochranné brýle. V uzavřených prostorách dostatečně 

větrejte. Při zasažení očí vypláchněte dostatečně vodou. 

V případě potřeby  vyhledejte lékaře.  

 

Primer ALKYD obsahuje 2-Butanonoxim – 0,58 % - může 

vyvolat alergickou reakci ! 

 

 

S – věty 

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí 

S29: Nevylévejte do kanalizace 

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal  

         nebo označení 

S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro  

        zvláštní nebo nebezpečné odpady 

 

Opatření při úniku nátěrové hmoty 

Zamezte úniku do vodních toků a zamezte kontaminaci 

podzemních vod. Vyteklou nátěrovou hmotu vysajte vhodnou 

absorbční látkou – Wapex, piliny nebo hadry. Uložte na 

skládku nebezpečných odpadů ! 

 
Balení: 0,8 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg. 

 
Likvidace obalů: Obaly odevzdejte ve sběrně nebo na 

skládku nebezpečného odpadu.  

Nevylévejte do kanalizace a životního prostředí ! 

 

Kategorie odpadu: čistý obal – 0 (ostatní), znečištěný obal – 

N (nebezpečný).  

 

Číslo N odpadu – tekuté zbytky NH: 150 110. 

 

 

 

Dodatek:  

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovliv-

něna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládatelnými 

vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na 

konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené 

údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto 

nezakládají právní nárok. 

Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu nebo 

údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém 

listu vyžadují potvrzení výrobce. Na tyto případy se vztahují 

všeobecné obchodní podmínky výrobce. 
 

Poznámka:  

S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve 

vydané technické listy platnosti. 01/2011  
 

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává 

své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu 

minimálně do data uvedeného na  obalu. 
 

SOKRATES primer ALKYD je v rámci nátěrového 

systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro 

venkovní a vnitřní prostředí.  

ADR/RID – Nepodléhá značení 
 

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 337/2010 Sb.):      

Sušina        

% 

Hustota  

 g/cm³  

VOC 

kg/kg 

Org.uhlí 

 kg/kg 

Max.prah 

těk.látek 

g/litr 

Obsah 

těk.látek 

 g/litr 

65 1,46 0,044 0,011 130 64 

Kategorie A, podkategorie  d 
 

 

ČSN EN ISO 9001 : 2009             

 

 

 

SOKRATES primer ALKYD splňuje podmínky EN 71, část 3, Bezpečnost hraček.  

Migrace určitých prvků. 

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. 
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