
TECHNICKÝ LIST

FACADE SYSTEM

2400
ZIMNÁ PRÍSADA COOL

URÝCHĽOVAČ VYZRIEVANIA OMIETKY
Na prácu pri nízkych teplotách

Exteriér: stena + strop
Pre ručné spracovanie
Urýchľuje proces vysychania omietky pri nízkych teplotách (od +1 °C; pod 90 %
vlhkosti) a zabraňuje poškodeniu omietky mrazom počas tuhnutia.
Odoláva krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do -5 °C).
Jednoduché dávkovanie: Pridajte jedno balenie na 25kg balenie omietky.
Neovplyvňuje negatívne vlastnosti omietky.

Oblasť použitia Na urýchlenie vysychania a na aplikáciu pri nízkych teplotách.

POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
1

Teplota pre spracovanie (max.):
10

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť
tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla,
vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc,
zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť
dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo
vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkaldu Podklad musí spĺňať podmienky na aplikáciu daného materiálu - pastovité omietky.
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Príprava zmesi Obsah nádoby bez zvyšku pridajte do 25 kg omietky. Premiešajte dôkladne
nízkootáčkovým miešadlom.

Miešanie Doba miešania
2

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie Omietky s aditivom Cemix 2400 spracujte štandardne podľa technického listu omietky.
Kombinácia omietok so zimným aditívom a bez neho sa na jednej pohľadovej ploche
neodporúča

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ
SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721 SILIKONOVÁ OMIETKA

2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA Pre soklové časti

2791 MAGIC DECOR 2,5 MM Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov

2794 MAGIC DECOR STONE Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného
kameňa

2795 MAGIC DECOR WOOD Kreatívna omietka pre prirodzený vzhľad dreva

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo Disperzný polymér

Hustota Kg/m³ 900

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT

Farba transparentné

Netto hmotnosť Kg 0.27

Druh balenia  Vedro

Materiál obalu  PP

Skladovateľnosť (mesiace) 12

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Vedro PP Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +1 do +20 °C,
Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov
zapálenia, Skladujte v chlade, Sklladovať v dobre vetraných priestoroch
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Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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