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       LICO MIX   TERMO

Dodatek przyspieszający
wiązanie tynków i farb

Zastosowanie
Środek służy do przyspieszania procesu wiązania i wysychania tynków i farb dyspersyjnych  przy prowadzeniu prac elewacyjnych
przy niskich temperaturach; od 0°C  do +10°C lub w podwyższonej wilgotności powietrza do ok. 80%. Może być stosowany do
tynków i farb Lico Mix: akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych. Dodatek przyspiesza
pierwszy etap procesu wiązania; szybciej odparowuje woda z zaaplikowanego materiału. W efekcie drugi etap wiązania spoiwa i jego
wysychanie rozpoczynają się wcześniej, nałożony materiał szybciej uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady; po ok. 6-8
godz.

Sposób użycia
Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone. Środek dodaje się do tynku lub farby bezpośrednio przed aplikacją wyrobu; w
proporcji do 250 ml (cała butelka) na wiaderko 25 kg tynku oraz do 150 ml (3/5 butelki) na wiaderko 14 kg farby. Po dokładnym
wymieszaniu można przystąpić do aplikacji materiału.

Przechowywanie 
Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze
powyżej +5ºC. Chronić przed przegrzaniem.

Uwagi
• Nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych produktu po związaniu.  Nie wpływa na

kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.
• Działa drażniąco na oczy oraz skórę. Stosować rękawice i odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.
• Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania

się na skórę lub włosy należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę strumieniem wody. W przypadku
podrażnienia skóry lub utrzymania się działania drażniącego na oczy zgłosić się do lekarza i zasięgnąć jego porady.  W
przypadku  pożaru  do gaszenia  użyć  rozproszonego  strumienia  wody,  proszku gaśniczego,  piany  lub  dwutlenku  węgla.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

• Środek i jego opary są wysoce łatwopalne. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia,  gorących
powierzchni. Używać wyłącznie narzędzi nie iskrzących.

• Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

• Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać
każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta
lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. 

• W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
• Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Dane techniczne
Lico Mix TERMO jest bezbarwną cieczą o zapachu eteru
Gęstość względna: ~ 0,88 g/cm3
Temperatura stosowania: od 0°C do +10°C
Opakowanie: butelka z podziałką 250 ml
Opakowanie zbiorcze: pudełko – 15 szt
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