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Technické  informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům 
uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto 
technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI Winterzusatz Kat. č.: 7888  
Aktualizace 7/2019 

 
Produkt: Pojivová přísada pro pastovitou omítku PROFI Anti-Aging Putz k urychlení procesu 

tuhnutí. 
 
Použití: Slouží jako pojivová přísada k urychlení tuhnutí pro omítku PROFI Anti-Aging Putz při 

venkovních teplotách od + 1 °C do + 10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %. 
 
Vlastnosti: Urychluje tuhnutí pastovité omítky PROFI Anti-Aging Putz při nepříznivých 

povětrnostních podmínkách (snížená teplota). 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba: 

polyetylenimin, voda 
1 lahvička (120 ml)na 25 kg kbelík omítky PROFI Anti-Aging Putz 

 
Normy:  - 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob aplikace: 
Přísada se přidá do kbelíku s pastovitou omítkou PROFI Anti-Aging Putz a pečlivě 
se promíchá. Slouží jako pojivová přísada pro omítku při venkovních teplotách od + 1 °C 
do + 10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %. (Upozornění: mlha představuje 
100 % relativní vlhkost ovzduší!). Napomáhá rychlejšímu vyschnutí omítky v chladném 
ročním období, čímž se dociluje dřívější odolnosti vůči povětrnosti. 

Upozornění: 
Teplotní rozsah pro použití přípravku leží v rozmezí teplot od +1 °C do +10 °C při 
maximální hodnotě relativní vlhkosti ovzduší 95 %. Při vyšší relativní vlhkosti ovzduší 
nebo při mlze (100% relativní vlhkosti) je prostředek neúčinný! 

 
Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 
Skladování: Skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 28 °C, nesmí zmrznout.   

 
Balení: Lahvička 120 ml. 
 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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