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DZ 10 
Dodatek Zimowy przyspieszający wiązanie tynków 

i farb fasadowych
 ZASTOSOWANIE

Dodatek przyspieszający wysychanie i utwardzanie tynków i farb fasadowych FOVEO TECH (za wy-
jątkiem wyrobów silikatowych) w warunkach niższych niż zalecane temperatur (od 0°C do + 10°C) 
i podwyższonej względnej wilgotności powietrza (do 80%). Przyspiesza proces wiązania  i wysychania 
spoiwa, dzięki czemu produkt znacznie szybciej uzyskuje odporność na oddziaływanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Dodatek jest neutralny względem farb i tynków marki FOVEO TECH, nie 
powoduje zmiany ich właściwości: koloru i parametrów wytrzymałościowych. Produkt przeznaczony 
jest do zastosowań profesjonalnych.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Uzależnione od rodzaju wyrobu, do którego zaaplikowano dodatek.

 SPOSÓB UŻYCIA
Preparat jest w postaci gotowej do użycia. Należy dozować go do tynku lub farby bezpośrednio przed 
ich użyciem. Zalecane proporcje: 250 ml na 25 kg tynku, 150 ml na 10 l farby. Przygotowanych w ten 
sposób wyrobów nie wolno rozcieńczać wodą.
Aplikację prowadzić w temperaturze od 0°C do +10°C. Nie nakładać na podłoża zmrożone. Nało-
żony materiał chronić przed czynnikami atmosferycznymi do momentu jego pełnego związania 
za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania 
i przez kolejne 8 godzin nie może być niższa niż 0°C. Narzędzia bezpośrednio po pracy umyć wodą. 

UWAGI / ZALECENIA
Informacje zawarte w opisie mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na 
warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od 0ºC  
do +30ºC.

OPAKOWANIA
Butelki plastikowe 250 ml

TERMIN WAŻNOŚCI
24 miesiące

NUMER PARTII
Na opakowaniu

KLASYFIKACJA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H319 − Działa drażniąco na oczy.
H315 − Działa drażniąco na skórę.
P102 − Chronić przed dziećmi.
P280 − Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


