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TECHNICKÝ LIST   TL 1312            
 

Graymix ATTRACT 
 
Tenkovrstvá dekoratívna mozaiková omietka na báze akrylátovej disperzie a mramorového 
plniva pripravená na priame použitie na podkladový náter PROSTAR Plus. Používa sa na 
vonkajšiu alebo vnútornú povrchovú úpravu, ako napr.: zatepľovacie systémy, sokle, schodiská, 
chodby, stĺpy, ploty.  
 

Max. veľkosť zrna: 1,5mm 
Objemová hmotnosť: pri 20 C 1,75kg/lit. 
Hodnota pH: 9-9,5 
Faktor difúzneho odporu µ: 12,7 
Riedenie: max. 0,25lit čistej vody na vedro 
Teplota nanášania: medzi 5-20˚C  
Úplné schnutie: pri teplote  20˚C 24 hodín  
Spotreba: 4-4,5kg/m2 

  

Skladovanie: V suchu bez mrazu v uzatvorených obaloch 12  mesiacov.  
 

 

*spotrebu materiálu môžu výrazne ovplyvniť faktory, ako napr: kvalita povrchu, manipulácia s 
materiálom a rovnako aj práca odborníkov s ich náradím       
 
 
Príprava podkladu: 
 
Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne 
sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. 
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Upozornenie: 
- Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia 

materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. 
- Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia 

materiálu a spôsobiť nerovnomerné zafarbenie. 
- Pri spracovaní materiálu odporúčame chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom 

pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. 
- neodporúčame aplikovať na podklad, kde sa predpokladá zvýšená 

kapilárna nasiakavosť vody, napr. sokle budov s nedokonalou hydroizoláciou 
spodnej stavby, ploty a múriky bez vodorovnej izolácie a pod. 
Pri doobjednávaní dekoratívnej omietky z inej výrobnej šarže môže dôjsť k 
drobným farebným rozdielom, pretože ATTRACT dekoratívna omietka ju 
vyrábaná z prírodných mramorových zŕn. Tieto rozdiely nebudú akceptované ako 
reklamácia. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných 
mrazoch nepoužívať. V závislosti na relatívnej vlhkosti vzduchu a podmienkach 
pri aplikácií (vlhký podklad a tak ďalej) môže nevyzretá omietka po zaťažení 
vlhkosťou aj po dlhšej dobe vykazovať mliečne zafarbenie. Po dôkladnom vyzretí 
a uschnutí omietky sa tento jav prestáva vyskytovať.  
 
 

 
Použitie: 

- min. 24 hodín pred nanášaním omietky je potrebné použiť farebne podobný 
penetračný náter Prostar plus 

- Bezprostredne pred nanášaním omietky obsah vedra dôkladne premiešať 
elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Materiál naťahovať na podklad 
antikorovým hladidlom rovnomerne bez prerušenia. Následne upraviť štruktúru 
povrchu antikorovým hladidlom požadovaným spôsobom.   

  
 
                                                                                                       Graymix Hungária Kft. 
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