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Oblast použití: Adhezní nátěr pod omítky obsahujicí sádru na kritické podklady jako je beton a polystyrenové 
desky.
Finální produkt pro zlepšení přilnavosti sádrových a sádro- vápenných omítek na kritické a nesavé 
podklady.
Nepoužívat pod vápenné, vápeno-cementové a cementové omítky.

Vlastnosti: • Připraveno k okamžitému použití
• Stříkatelný
• Zeleně obarveno
• Velmi dobrá přídržnost

Zpracování:

        

Technická data
Číslo výrobku 023074 023075
EAN 4038502100979 4038502100986
Celní tarifní číslo 32041100 32149000
Způsob balení

Množství na balení 7,5 kg/Bal. 23 kg/Bal.
Balení na paletě 64 Množ./Pal. 24 Množ./Pal.
Barva žlutozelená
Spotřeba ca. 0,25 kg/m²
Poznámka ke spotřebě Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Objemová hmotnost zatvrdlé 
malty

ca. 1,6 kg/l

Materiálové složení: • Disperzní pojivo
• Vodní sklo
• Tříděný křemičitý písek
• Minerální plnivo.
• Organický

Podmínky zpracování: Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad: Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod.
Veškeré odformovací prostředky (vosk, olej atd.) a slinuté plochy s cementovým mlékem musí být 
dokonale odstraněny.

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme provést zkoušku pevnosti povrchu podkladu pomocí mřížové 
zkoušky.

Příprava materiálu: Pečlivě promíchejte obsah nádoby a rovnoměrně naneste na celou plochu. Aplikovat neředěný.
Při zpracování nutno obsah nádoby často promíchávat .
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Zpracování: HASIT Putzhaftvermittler je dodáván připravený k okamžitému použití. Při zahuštění ředit max. 
s 5 % vody. Nanáší se válečkem nebo štětkou. Před omítání musí být Hasit Putzhaftvermittler 
zcela zaschlý (avšak 12 hodin při teplotě +20 °C, a nejméně 24 hodin při teplotě +10 °C). Výrobek 
nesmí být zpracováván pod +5 °C teploty vzduchu a podkladu.
U betonových podkladů musí být zbytková vlhkost menší než 3 % (pomocí CM přístroje!). 
Nepoužívejte v komerčních vlhkých místnostech a místnostech s vysokou vlhkostí. Pro dosažení 
spolehlivé přilnavosti je nutné dodržet u betonových podkladů minimální spotřebu. HASIT 
Putzhaftvermittler nemá žádnou schopnost zpevnění podkladu a nesmí se míchat s jinými 
materiály. HASIT Putzhaftvermittler snižuje riziko vzniku puchýřů na omítkách obsahujících sádru 
na betonových podkladech, ale nemůže tomu zcela zabránit, protože betonové dutiny nelze zcela 
uzavřít jediným základním nátěrem. Po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (opakovaný 
a krátkodobý průvan), zejména při vysychání omítky. Všechny povrchy, které nemají být ošetřeny, 
jako jsou okenní rámy, sklo, parapety, kov atd. musí být zakryty, při postříkání, musí být okamžitě 
odstraněno.

Skladování: Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením 
vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Minimální skladovatelnost 12 měsíců

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím 
nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro 
zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a 
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů 
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní 
pobočce.


