REVCO AKRYL PUTZ
SpachtelPutz/Strukturputz/Rollputz

Matná vodou ředitelná tenkovrstvá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze,
titanoxidů, křemičitého písku, pigmentů a dalších aditiv. Vhodná k okamžitému použití,
omyvatelná s dobrou krycí schopností, výbornou otěruvzdorností, míchatelná do všech
odstínů vzorkovnice REVCO COLOURS. Holandská licence.

NÁVOD K POUŽITÍ
Oblast použití:
REVCO PUTZ je vhodný na povrchovou úpravu starých i nových omítek a zateplovacího
systému v interiéru i exteriéru. Povrch je nenasákavý, odolný vodě, ale paropropustný.
Podklad:
Podklad musí být suchý, nosný, čistý, bez mastnoty a prachu. Podkladní omítky musí být
vyzrálé (nové minimálně 4 týdny). U starých podkladů je třeba odstranit uvolněné a
odlupující se části omítky a nesoudržných zbytků starých nátěrů. Vysprávky podkladu je
nutné nechat úplně vyzrát, dbát na to, aby měly stejnou strukturu jako okolní plocha.
Příprava podkladu:
Podklad nejdříve natřít omítkovým základem REVCO PRIMER ve stejném odstínu jako
vrchní omítka a nechat vyzrát 24 hodin.
Aplikace:
Omítku před započetím práce rozmíchat pomaluběžným míchadlem s nízkými otáčkami.
Doporučujeme při natahování míchat jednotlivá balení omítek mezi sebou.
Omítku nanášet nerezovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě a po částečném zavadnutí
strukturovat dle typu omítky tak, aby vznikla rovnoměrná struktura. Dbát na zpracování
ploch v celé výšce naráz a bez přestávek, aby nevznikly viditelné spoje.

Technické údaje
Spotřeba:
Spachtelputz 1mm …2kg/m2
1,5mm …2,5kg/m2
2,5mm … 3,5kg/m2

Strukturputz …2mm 2,7kg/m2
….3mm 3,5kg/m2
Rollputz …………1-3kg/m2

Ředění:
Neředit, v případě nutnosti :
Rollputz max. 20% vody
Spachtelputz max. 5% vody
Strukturputz max. 5% vody
Odstíny:
Dle vzorníku REVCO COLOURS.
Nanášení:
Spachtelputz / Strukturputz – nerez hladítkem Rollputz - štětkou, válečkem, nerezovým hladítkem
Teplota při aplikaci:
Teplota vzduchu a podkladu musí být 5- 30°C, atmosférické podmínky by při aplikaci jedné plochy
o rohu k rohu měly být zhruba shodné. Čerstvé omítky chraňte před přímým deštěm 48 hodin.
Neaplikujte za silného větru, vysoké vlhkosti a plochách osvícených přímým slunečním svitem.
Doba schnutí:
Spachtelputz a Strukturputz – nelepivá po 4 hodinách, suchá po 8 hodinách.
Rollputz – nelepivá po 2 hodinách, suchá po 4 hodinách.
Dobu schnutí výrazně ovlivňují atmosférické podmínky.
Čištění:
Nářadí umyjte teplou vodou ihned po skončení aplikace.
Skladování: V originálních dobře uzavřených obalech v chladnu nad bodem mrazu 2 roky.
Specifická hmotnost: 1,85kg/lt
Hodnota Ph: 9

Bezpečnostní a hygienické předpisy:
Zabraňte styku s pokožkou a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při
aplikaci stříkací pistolí také ochranné brýle nebo štít.
První pomoc:
Při zasažení pokožky odložte znečištěný oděv a pokožku umyjte velkým množstvím vody
s mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15minut tekoucí čistou vodou, při požití
vypláchněte ústa a vypijte 0,5 litru pitné vody, popřípadě vyhledejte lékaře. Chraňte před
dětmi. Po uschnutí je výrobek zdravotně nezávadný.
Před zpracováním produktu důkladně prostudujte technické informace.
Tento technický list předpokládá, že výrobek je bude používat zaškolený odborník.
Technický list byl vypracovaný na základě dosavadních zkušeností a vědomostí firmy
Revco, to však nezbavuje aplikátory v opodstatněných případech provést zkoušku
vhodnosti aplikace daného materiálu. Po započetí aplikace neakceptujeme žádné
reklamace na barevný odstín. Spotřeby jsou uvedeny jako orientační, přesnou spotřebu
lze určit pouze zkouškou na konkrétním typu podkladu.
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