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Vlastnosti 
Prísada skracujúca potrebnú dobu pre zasychávanie ( tvorbu filmu) omietkovín pri aplikácii za vyššej 
vlhkosti vzduchu, nižších teplôt prípadne hmly. 
 
Použitie 
250 ml Urýchľovača omietkovín RS zamiešať do 25 kg omietkoviny SILCOLOR RS, alebo SILCOLOR 
OS. Po zamiešaní urýchľovača do omietkoviny je doba spracovateľnosti zmesi 2 hodiny. Postup pri 
aplikácii omietkoviny je uvedený v technickom liste danej omietkoviny. Aplikačné rozmedzie teplôt pre 
použitie omietkoviny s prídavkom urýchľovača je od +1 °C do +15 °C pri relativnej vlhkosti vzduchu do 
95%. Presná doba zasychávania je závislá od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a poveternostných 
podmienok. Pri aplikačných teplotách nad 15 °C sa veľmi skracuje spracovateľnosť omietkoviny! 
Omietkovinu s urýchľovačom neaplikujte na priamom slnku, daždi, alebo pri silnom vetre. Nikdy 
nekombinujte v ucelenej ploche (architektonickom prvku) a v jednom odtieni omietkovinu s prídavkom 
a bez prídavku urýchľovača! Prídavok urýchľovača môže ovplyvniť konečný odtieň aj štruktúru 
omietkoviny. Nie je možné kombinovať s prísadou pre ochranu suchého filmu. 
 
Zloženie 
Modifikovaný roztok polyakrylátu. 
 
Odtieň 
Prídavkom urýchľovača do omietkoviny, môže dôjsť k zmene odtieňa. 
 
Príprava podkladu 
Podľa technického listu použitia omietkoviny. 
 
Riedenie 
Neriediť! 
 
Spotreba 
250 ml / 25 kg omietkoviny. 
 
Údržba 
Všetky pomôcky po práci umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu. 
 
Nebezpečenstvo: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie 
dýchacích ciest. 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie 
Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal, alebo štítok výrobku. Uschovávajte mimo dosahu detí. 
Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/aerosóly. Používajte vonku, alebo v dobre vetraných priestoroch. 
Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Skladujte na dobre 
vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou 
k odstraňovaniu nebezpečných odpadov. 
Obsahuje: amoniak, roztok < 10%. 
Prvá pomoc 
PRI POUŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): 
Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI 
VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe usnadňujúcej dýchanie. 
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú 
nasadené, a pokiaľ je ich možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. 
 
Skladovanie 
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 
24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 C do +25 C. VÝROBOK NESMÍE ZAMRZNÚŤ. 
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Likvidácia 
Zmes (zvyšky) i prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebez-
pečný odpad na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov, alebo predať k od-
stráneniu odborne spôsobilej firme. Odpady je nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Kód 
odpadu 08 01 11*/15 01 10* 
 
Upozornenie 
Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri 
jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných farebných omietkovín vykoná spotrebiteľ kontrolu 
odtieňa a spracovateľnosti s prídavkom urýchľovača naťahovaním na ploche cca 1 m2. tesne pred 
aplikáciou.  
 
Balenie 
1 l. 
 
Dátum revízie: 01. 10. 2015 


