
 

SOKRATES
    

primer BRISK 
akrylátová  barva na dřevo základní - vnitřní 

 
PN   26/06      

Složení: Disperze pigmentů a plniv ve vodné disperzi  

akrylového polymeru s přísadou speciálních aditiv.  
 

Barevné odstíny: Sokrates primer BRISK se vyrábí 

v nenormalizovaném barevném odstínu: 0100-bílý. 
 

Charakteristika: Sokrates primer BRISK je základní 

disperzní akrylátová barva pro vnitřní nátěry. Jedná se o 

moderní typ nátěrové hmoty s mimořádně snadnou 

brousitelností. Je zejména vhodná pro ruční broušení. 

Snižuje namáhavost práce.  Po zaschnutí poskytuje velmi 

kvalitní povrchy. K vrchním nátěrům se používají nátěrové 

hmoty ředitelné vodou zn. Sokrates. Sokrates email, 

colour, email Brisk.  
 

Použití: Sokrates primer BRISK je určen k vnitřním 

nátěrům dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, 

papíru i lepenky, minerálních podkladů jako je beton, 

azbestocementové výrobky, dlaždice a cihly, pěnového 

polystyrenu apod. Barvu naředěnou vodou 30 % je možné užít 

jako penetrační nátěr pro savé podklady. Pro náročnější 

aplikace na dřevě je vhodné použít  napouštědlo SOKRATES.  

Barva není určena pro přímý styk s potravinami              

a pitnou vodou.  
 

Nanášení: Sokrates primer BRISK se nanáší štětcem, 

válečkem, stříkáním a máčením při minimální teplotě vzduchu 

i pod-kladu +12°C po celou dobu schnutí. 

U některých druhů tropických dřev a některých druhů dubu, 

buku, borovic apod. mohou vzniknout průsaky pryskyřic a 

tříslovin a způsobit tak barevné změny. Nutno použít 

Sokrates MEZIVRSTVA  - izolační nátěr zabraňující 

probarvení nátěru. Borové a modřínové dřevo musí být do-

konale zbaveno všech výronů pryskyřic, smůly a podobně. U 

pórovitých povrchů je třeba jako mezinátěr použít brusný plnič 

pórů vnitřní.  
 

Ředidlo: Voda. 
 

Příklad nátěrového postupu: 

Nátěr dřevěných výrobků 

1. napouštění napouštědlem Sokrates, zasychání 4 - 12 hod. 

2. přebroušení brusným papírem č. 100 - 120 

3. 1 – 2 x  barva  Sokrates primer  BRISK v  časovém      

intervalu mezi nátěry 4-6 hodin. 150 mikronů mokrého filmu 

na jeden nátěr. 6-8m²/kg barvy.                                                                                                         

4. 1-2 x  barva vrchní Sokrates v časovém odstupu 4 - 8                        

hod.125-150 mikronů mokrého filmu. 6-8 m²/ kg barvy.  

Teplota při aplikaci a schnutí nesmí klesnout pod +10C.  

Vlastnosti nátěrové hmoty:   

 Obsah netěkavých složek                        od 55 % 

 Výtoková doba z pohárku FORD 6 mm               od  45s 

      Vydatnost (jeden nátěr)            6 – 8 m2/1 kg 

 Roztíratelnost                                 1 

 Specifická hnmotnost                                             1,18 g.cm³ 

 Ředitelnost vodou (v poměru 1:1)                    vyhovuje 

Zasychání:   

 Stupeň 2                                do 2 hod. 

 Stupeň 4                     do 6 hod. 
 

Vlastnosti zaschlého nátěru:   

 Lesk                            4 - 5 

 Kryvost                                 1  

 Přilnavost mřížkovým řezem                                 1 

 Tvrdost kyvadlem                        od 35 

 Brousitelnost brusným papírem č. 150                     2 až4 h. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Při práci používejte vhodné pracovní rukavice a ochranný pra-

covní oděv. Při práci nad hlavou používejte ochranné brýle. 

V uzavřených prostorách dostatečně větrejte, nejezte a 

nepijte, dodržujte základní hygienická pravidla. Při zasažení 

očí vypláchněte dostatečně vodou. Při náhodném požití 

ihned vyhledejte lékaře. Obal vezměte s sebou ! 

Při dodržování základních hygienických pravidel 

nepředstavuje nátěrová hmota zdravotní riziko. 
 

S – věty 

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí 
 

 

Balení:  5 kg; 10 kg. 
 

Likvidace obalů: Obaly odevzdejte ve sběrně nebo na 

skládku nebezpečného odpadu. 

Nevylévejte do kanalizace a životního prostředí ! 
 

Kategorie odpadu: čistý obal - 0, znečištěný obal - N.  

Číslo N odpadu: 150 110. 
 

SOKRATES primer BRISK je nehořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 65 0201. 
 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. Skladujte při 

teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 

Ukládejte mimo dosah dětí. 
 

Dodatek: Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je 

ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokláda-

telnými 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 výrobního závodu. 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 BRISK je v rámci nátěrového 

systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro  

vnitřní prostředí.  

ADR/RID – Nepodléhá značení 
 

 

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

% 

Hustota  

 g/cm³  

VOC 

kg/kg 

Org.uhlík 

 kg/kg 

Max.prah. 

těk.látek 

g/litr 

Obsah 

těk.látek 

 g/litr 

55 1,27 0,076 18 130 96 

Kategorie A, podkategorie d 

ČSN EN ISO 9001 : 2009              
 

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

Migrace určitých prvků. EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. 
 

 

 

 

 Vyrobil:   BUILDING PLAST spol. s r.o.   

                        Nádražní ulice 786                                       tel.: +420 495 489 000                 email: info@barvy -sokrates.cz 

                        503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ             fax: +420 495 487 278                  http:// www.barvy-sokrates.cz 
 


