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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI WINTERZUSATZ Kat. č.: 7888 
Aktualizácia 1/2022 

 
Produkt: Spojivová prísada pre omietku PROFI ANTI-AGING PUTZ k urýchleniu procesu tuhnutia. 
 
Použitie: Ako prísada k urýchleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI ANTI-AGING PUTZ 

pri vonkajších teplotách od +1 °C do +10 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 
95 %. 

 
Vlastnosti: Urýchľuje proces tuhnutia, napomáha skoršej odolnosti proti poveternosti, predlžuje  

stavebnú sezónu. 
 

 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 

polyetylenimin, voda 
1 fľaštička (120 ml) na 25 kg vedro omietky PROFI  ANTI-AGING 
PUTZ 

 
Normy:  - 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Prísada sa pridá do vedra s pastovitou omietkou PROFI ANTI-AGING PUTZ a starostlivo sa 
premieša. Slúži ako viažuca prísada pre omietku pri vonkajších teplotách od +1 °C 
do +10 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 95 %. (Upozornenie: hmla 
predstavuje 100% relatívnu vlhkosť ovzdušia!). Napomáha rýchlejšiemu vyschnutí 
omietky v chladnom ročnom období, čím sa docieľuje skoršie odolnosti voči 
poveternosti. 
Upozornenie: 
Teplotný rozsah pre použitie prípravku leží v rozmedzí teplôt od +1 °C do +10 °C pri 
maximálnej hodnote relatívnej vlhkosti ovzdušia 95 %. Pri vyššej relatívnej vlhkosti 
ovzdušia alebo pri hmle (100% relatívnej vlhkosti) je prostriedok neúčinný! 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie: Skladovať na suchom a tienistom mieste v rozmedzí teplôt +5 až + 28 °C, nesmie 

zmrznúť.  
 
Balenie: Fľaštička 120 ml. 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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