
Konzistencia: tekutina
Bod topenia: - 50°C 
Bod varu: 254°C
Bod vzplanutia: 120°C
Hustota: 0,947 g/cm³
Skladovanie: Skladujte v uzavretom pôvodnom balení, na mieste bez mrazu, 
po dobu 5 rokov. Otvorené vedrá s materiálom je po použití potrebné 
dôkladne uzavrieť. 
Balenie: 2,5l, 10l 
Horľavosť: Nehorľavý.

WINTER - aditívum do omietky

WINTER aditívum do omietky  je továrensky predmiešaná, špeciálna prísada, ktorá napomáha ku stvrdnutiu disperzných omietok a 
zrýchľuje ich schnutie v nízkych teplotách. S jeho pomocou sú omietky použiteľné do 0 °C. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti 
zmierňuje riziko vytvárania škvŕn a uvoľnenia spojiva.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!
Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy REVCO. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, 
ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú  z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzné a nezakladajú 
žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.
Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho 
nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakcep-
tujeme žiadne reklamácie na odtieň. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD NA POUŽITIE:
Odporúčané množstvo: 10 ml / 1 kg materiálu. (160 ml / 16 kg vedro). Po pridaní aditíva obsah vedra premiešajte.

V prípade ak je vlhosť vzduchu vyššia ako 90 %, nezávisle od pridania aditíva sa proces schnutia spomalí alebo zastaví. Omietka pri 
teplote nižšej ako  0°C môže nezávisle od pridania aditíva zamrznúť, preto nie je vhodné aditívum použiť ako nemrznúcu prísadu.

Použitie výrobku:

Dôležité:

Vydanie: marec 2015
Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Materiál je potrebné počas schnutia ochraňovať pred mrazom, dažďom a teplotou pod 0  °C. Náradie, nádobu na miešanie a predmety, 
na ktoré sa materiál dostal je potrebné ihneď umyť, pretože po uschnutí je možné materiál odstrániť už len mechanicky. Dbajte, aby sa 
Vám materiál nedostal do očí a na pokožku, v prípade, že k takémuto stretu dôjde, poškodené miesto dôkladne umyte a v prípade 
potreby sa obráťte na odborníka.

VŠEOBECNÉ POKYNY:


