Technický list
REVCO SILIKON PUTZ
06SM2905RSIKNP

VŠEOBECNÝ POPIS:
Matná vodouriediteľná tenkovrstvá omietka štrukturovaná na báze silikónovej disperzie, titandioxidu, kremičitého
piesku, UV-stabilných pigmentov, aditív a zmäkčovadiel , obsahujúca protiplesňové prísady , vhodná k okamžitému
použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov
vzorkovníka REVCO COLOURS. Veľmi hydrofóbna so samočistiacim efektom. Vysokoparopriepustná s vysokou
priľnavosťou k podkladu.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Oblasť použitia: REVCO SILIKONPUTZ je omietka vhodná na povrchovú úpravu starých a nových omietok a
zatepľovacieho systému v interiéri aj exteriéri. Povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.
Podklad: Podklady musia byť suché, nosné, čisté, bez mastnoty a prachu. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne
4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých
náterov. Vysprávky musia byť vyzreté. Treba dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.
Príprava a aplikácia: Povrchy odporúčame napenetrovať REVCO Kwartscoat Primerom v odtieni ako vrchná omietka
resp.podobnom a počkať 24 hodín. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi
otáčkami. Odporúčame zmiešať omietku potrebnú na jednu stenu vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v
odtieni. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve, následne zašúchať plastovým hladidlom, aby
vznikla požadovaná rovnomerná štruktúra. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez
prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výdatnosť:
SPACHTELPUTZ:
1,5mm 2,5 kg/m2
STRUKTURPUTZ:
2mm
2,7 kg/m2
Riedenie: max. 5% vody
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO COLOURS u dodávateľa, alebo tónovacími pastami na vodnej báze.
Nanášanie: Nerezovým hladidlom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C - +30°C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia
a silného vetra.
Doba schnutia: nelepivá - 4 hodiny
suchá - 8 hodín
pretierateľná - 24 hodín
Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom.
Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad bodom mrazu 2 roky.
Špecifická hmotnosť: 1,85 kg/ lt
Viskozita: hustá
Hodnota Ph: 9
Balenia: 15 kg

Technický list bol vypracovaný na základe vedomostí a doterajších skúseností firmy REVCO. To ale nezbavuje
aplikátorov povinnosti v opodstatnených prípadoch previesť skúšu vhodnosti aplikácie materiálu. Platnosť technického
listu je na dobu neurčitú a vydaním novšieho technického listu stráca starý technický list svoju platnosť.

