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Rimano PRIMA je tenkovrstvá sádrová stěrka 
s hlazeným povrchem pro ruční i strojní (airless) 
zpracování. 
Složení: Sádra se zušlechťujícími přísadami 
zlepšujícími aplikaci a přídržnost. 
Barva: šedobílá 

 
 
 

Rimano PRIMA je tenkovrstvá sádrová stěrka 
s hlazeným povrchem vhodná na slabě až silně 
savé podklady (např. hladké betonové plochy  
a nebo pórobeton). Doporučená tloušťka omítky 
je 2 – 10 mm. 
Omítka může být nanesena na hladké nesavé 
betonové plochy až po jejich úpravě Základním 
kontaktním nátěrem. Materiál je vhodný i na 
vyplnění trhlin, děr a rýh. Výhodou této omítky je 
lehká zpracovatelnost, dobrá přilnavost a nízká 
spotřeba. Je vhodná jako podklad pod malbu, 
tapety, lak i disperzní nátěry.  
 
 
 
 
Příprava materiálu:   Směs se vsype do čisté 
vody (cca 1,5 materiálu do 1 l vody) a přibližně 
po  5-ti minutách se rozmíchá do hladka ručně  
či pomaloběžnou elektrickou metlou.  
Příprava podkladu:   Podklad musí být suchý  
a čistý, zbavený prachu, mastnoty a jiných 
nečistot (např. separační olej, nesoudržné 
zbytky starých povrchových úprav apod.). 
hladké nesavé betonové plochy až po jejich 
úpravě Základním kontaktním nátěrem. 
Nanášení:  Stěrka Rimano PRIMA se nanese 
na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve 
dvou směrech – svisle a vodorovně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tloušťka aplikace   2 – 4 mm 
Zpracovatelnost   cca 60 minut 
Spotřeba    cca 900g/m2/mm 
Třída reakce na oheň: A1 
 
Klasifikace podle  ČSN EN 13279-1: 
A1-B1/20/2 
 
Změny poměru suché směsi a vody se projeví 
na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména 
době tuhnutí a výsledné pevnosti.  
 
Materiál by měl být zpracován do 12-ti měsíců 
ode dne výroby. 
Otevřené balení je nutno spotřebovat do  
3 měsíců. 
 
Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí 
při teplotách v rozmezí +2°C až +30°C. 
Působením vlhkosti na produkt před jeho 
zpracováním může nastat změna fyzikálních 
vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou. 
K ochraně produktu během nebo před jeho 
zpracováváním je třeba otevřené nebo porušené 
pytle náležitě ochránit před působením vzdušné 
vlhkosti. 

 
 
 
 

  5    kg / pytel   105 ks / paleta =    525 kg 
12,5 kg / pytel 72 ks / paleta =   900 kg 
25    kg / pytel     40 ks / paleta =  1000 kg 

 
 
 
 

Další informace získáte na lince technického 
servisu Rigips:  
+420 296 411 800 
+420 724 600 800 
 e-mail: ctp@rigips.cz 
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