
Celoplošné
stěrkování
dvou stěn 

4 343,-Kč

• Rozdíl v nákladech: úspora 25,5 %  
 při použití Primalexu TEXTURA
• Rozdíl v čase: realizace  2x rychleji 
 než při celoplošném stěrkování

Benefity při využití Primalexu TEXTURA jsou tedy jednoznačné:

Příklad: 
Pokud by se 
realizovala 

průměrná obytná 
místnost, tj. 20 m2 
těmito 2 způsoby 

pak:

Úprava
dvou stěn

nátěrem Primalex 
TEXTURA

3 229,-Kč

Primalex přináší optimální řešení 
nejen z hlediska technického provedení, 
ale i z pohledu vynaložených prostředků.

Porovnejte náklady na realizaci!

*Je nutné 2x, tj. před aplikací stěrky a potom po broušení
 **Provádí se pouze lokálně na defektních plochách
– průměrné ceny za m2 (pracovní činnost + materiál)
Zdroj: Aktuálně platné Ceníky stavebních prací dle ÚRS
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví)

sjednocuje různé povrchy

Pro opravy
a imitaci

štukuPPG Deco Czech a.s.
Břasy č.p. 223,
338 24 Břasy
Česká republika

Zelená linka: 800 100 752 (6 - 15 hod.)
Tel.: +420 371 791 081-4
Fax: +420 371 791 266
www.primalex.cz

Radek Kříž
Technicko-obchodní zástupce 
PPG Deco Czech a.s.

„S jedním materiálem 
a v jedné operaci 
udelám finální povrch, 
který uz mohu prodat 
a nemusím se 
za nej stydet.˝

Balení 1 litr, 5 litrů

Vydatnost v jedné vrstvě 1 litr: 4,5 – 6 m2

 5 litrů: 22,5 – 30 m2

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Objemová hmotnost  1,59 kg/l

Bělost (% BaSO4)  90,3

Tónovatelná do více
než 10 000 odstínů

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ 

10 000
ODSTÍNŮ

DROBNÉ NEROVNOSTI

STRUKTURU
štuku

Vytváří jemnou 

po opravě elektřiny
nebo jiných instalací

 po škrabání
starších omítek

ZAKRÝVÁ

Očištění
podkladu

Aplikace
stěrky

(do 3 mm)

Broušení
povrchu

Penetrace
(PX Hloubková

penetrace
2 vrstvy)

Nátěr
(bílý - 2 vrstvy)

Celkové
náklady

(Kč/m2)

Celoplošné
stěrkování 

Nátěr 
Primalex 
TEXTURA

 7,60* 120,60 13,70 24,10 32,10 198,10

 3,80 74,20** 2,70 24,10 38,70 147,30



Jak dosáhnout dokonalého a profesionálního výsledku?

sjednocuje různé povrchy
Realizace je snadná a úspěšná v každém případě.

Tónovatelná do více
než 10 000 odstínů

Neupravený
sádrokarton

Zaspárovaný
sádrokarton

Penetrovaný
sádrokarton

(Primalex
HLOUBKOVÁ
PENETRACE)

2. vrstva 5

1. vrstva 4

STRUKTURU
štuku

Vytváří jemnou 

Aplikace 
Primalex 
TEXTURA

(bílá/obarvená, 
popř. + vybraný 

ready mix PX)

Aplikace 
Primalex 
TEXTURA

(bílá/obarvená, 
popř. + vybraný 

ready mix PX)

2. vrstva 5

1. vrstva 4

3

2

1Vysekaná drážka
pro elektroinstalaci

Drážka krytá
maltou

Vyštukovaná drážka
(+Primalex

HLOUBKOVÁ
PENETRACE)

Aplikace 
Primalex 
TEXTURA

(bílá/obarvená, 
popř. + vybraný 

ready mix PX)

2. vrstva 5

1. vrstva 4

3

2

1

Zapravené defekty –
štuk, tmel

(+Primalex
HLOUBKOVÁ
PENETRACE)

3

2

1

po opravě
elektřiny
nebo jiných instalací

DROBNÉ NEROVNOSTI
ZAKRÝVÁ

Výchozí stav –
lokální praskliny,

odlupování

Oškrábaná stěna –
zbytky nátěrů,

rýhy, vrypy,
odpadlá omítka

DROBNÉ NEROVNOSTI
ZAKRÝVÁ

 po škrabání
starších omítek


