
PROFIX
Kolory dla Twojego domu!

OPIS: 
Sucho mieszana zaprawa do obrzutki wstępnej POW – 100 nadaję się 
idealnie do obróbki ręcznej jak i maszynowej. Poprawia przyczepność 
podłoża i zwiększa wydajność kolejnej warstwy.

ZASTOSOWANIE: 
Zaprawa POW – 100  jest obrzutką cementową wchodzącą w skład systemu 
zapraw tynkarskich PROFIX. Zalecana jest do stosowania pod tynki cementowe 
nakładane maszynowo lub ręcznie na wszystkie podłoża mineralne. 
Ma za zadanie wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności 
tynków do ścian i sufitów. 

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Podłoże pod zaprawę powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu 
oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. 
Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zagruntować gruntem tynkarskim PROFIX. W przypadku występowania 
na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym. Suchą mieszankę 30kg zarobić z około 
6l-7,2l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy.
2.  Zaprawę POW-100 można nanosić na ścianę za pomocą agregatu tynkarskiego lub ręcznie po wcześniejszym wymie-
szaniu zaprawy z wodą mieszadłem lub w betoniarce do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Taka zaprawa jest 
gotowa do użycia przez ok. 2 godziny. Do nakładania należy używać stalowej kielni trapezowej lub trójkątnej.
3.  W obu metodach nakładania przy nakładaniu należy zadbać aby powierzchnię ściany pokryć w 100% cienką warstwa 
POW – 100. 
4.  Po pełnym utwardzeniu ok. 24h można przystąpić do tynkowania zasadniczego.
5.  Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również 
przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA:  producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1;2004/AC:2006

DANE TECHNICZNE:
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25 oC

2Zużycie 4-8  kg/m  w zależności od rodzaju podłoża
Czas przydatności do przerobu ok. max 3h*
Wchodzenie, spoinowanie  po ok. 24h*
Pełne obciążenie po ok. 7 dniach*

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią .
Okres ważności: 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

Absorpcja wody W2
Ziarno do 1mm
Kolor naturalnie szary
Proporcja mieszania ok.6 – 7,2l wody na 30 kg suchej zaprawy

POW-100 
OBRZUTKA WSTĘPNA

POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ PODŁOŻA
ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ KOLEJNEJ WARSTWY

*w zależności od temperatury.



Rodzaj zagrożenia:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychniast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej 
cieczy. 

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze 
i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Dodatkowe informacje:

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy.
Środki ostrożności:

Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia 
lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

BEZPIECZEŃSTWO: 

F.P.H.U PROFIX 
PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20
biuro@producent-profix.pl
www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32 

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00

PROFIX
Kolory dla Twojego domu!

Термін придатності максимально приблизно 3 год *
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Нанесення, затирання   приблизно через 24 години *
Повне навантаження приблизно через 7 днів *
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи Термін придатності 12 місяців. 
Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

ОПИС: Сухий стартовий штукатурний розчин POW - 100 ідеально підходить для ручного та машинного нанесення. Покращує адгезію поверхні і підвищує 
продуктивність наступного шару.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 1. Поверхня для штукатурки повинна бути достатньо тримкою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. 
Змішати до отримання стійкого шару. Перед нанесенням розчину поверхню слід обробити ґрунтовкою Profix. Грибок або цвіль на поверхні необхідно видалити 
фунгіцидом. Змішати 30 кг сухої суміші з приблизно 6-7,2 л води до отримання однорідної маси. 2. Розчин POW-100 можна наносити на стіну штукатурним агрегатом або 
вручну після змішування розчину з водою міксером або бетономішалкою до отримання однорідної консистенції без грудочок. Такий розчин готовий до використання 
протягом приблизно 2 години. Для нанесення слід використовувати сталеву трапецієподібну або трикутну кельму. 3. При обох способах нанесення необхідно стежити, 
щоб поверхня стіни була на 100% покрита тонким шаром POW-100. 4. Після повного застигання приблизно через 24 години можна приступати до основного 
штукатурення. 5. Не Не можна допускати швидкого висихання розчину через протяги, сонячне світло та обігрів оштукатурених приміщень.
ПРИМІТКА:  Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Роботи проводити при температурі від +5 до +25 oC

2Витрати 4-8 кг / м  в залежності від типу поверхні

ЗАСТОСУВАННЯ: Розчин POW - 100 є цементним шаром, який є частиною системи штукатурних розчинів PROFIX. Рекомендується використовувати як перший шар під 
цементні штукатурки, що наносяться машинним способом або вручну на всі мінеральні основи. Його завдання – вирівняти вбираючу здатність основи та покращити 
адгезію штукатурки зі стінами та стелями.

ANWENDUNG: Der Mörtel POW-100 ist ein Vorspritzer in der Mörtelproduktgruppe PROFIX. Er eignet sich für die Anwendung unter Zementputze, die auf alle 
Mineraluntergründe maschinell oder manuell aufgetragen werden. Seine Aufgabe ist, die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes auszugleichen und die Putzhaftigkeit an 
den Wänden und Decken zu verbessern.

Temperaturbereich: von +5o C bis +25 o C
2Verbrauch: 4-8 kg /m  je nach Untergrund

Verarbeitungsfähig ca. max. 3 Stunden*

BESCHREIBUNG: Der trocken gemischte Mörtel für Vorspritzer POW 100 eignet sich zur manuellen und mechanischen Verarbeitung. Er verbessert die adhäsiven Eigenschaften 
des Untergrundes und erhöht die Leistung der nächsten Schicht. 

VERARBEITUNG: 1. Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsive Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. Lose 
Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Vor der Auftragung des Mörtels soll die Oberfläche mit dem Putzgrund PROFIX behandelt werden. Wenn auf der 
Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. 2. Der Mörtel POW-100 kann nach der vorherigen Aufbereitung des Mörtels mit 
Wasser mit Mischgerät oder im Betonmischer zwecks Erhalt einheitlicher Mischung maschinell oder manuell aufgetragen werden. Der Mörtel soll innerhalb von 2 Stunden mit 
einer Trapez- oder Dreieckstahlkelle aufgetragen werden. 3. Bei der Auftragung des Mörtels dafür sorgen, dass die Wandfläche mit der dünnen Schicht von POW-100 vollständig 
bedeckt wird. 4. Nach ca. 24 Stunden und der Verfestigung kann die eigentliche Putzschicht aufgetragen werden. 5. Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels 
durch die Zugluft, zu starke Sonnenstrahlung oder durch Beheizung der verputzten Räume.

Betreten, Verspachteln na ca. 24 Stunden*
Volle Belastung nach ca. 7 Tagen*

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.
TECHNISCHE DATEN:
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LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 12 Monate. 
Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

AKO POUŽIŤ: 1. Podklad pre maltu by mal byť vhodne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť. Odtrhnite voľné časti, kým nezískate stabilnú 
vrstvu. Pred aplikáciou malty by mal byť povrch natretý základným náterom PROFIX. Ak sa na povrchu vyskytujú huby alebo plesne, odstráňte ich fungicídom. Pripravte suchú 
zmes 30 kg s asi 6 l-7,2 l vody a miešajte, kým sa nedosiahne homogénna hmota. 2. Maltu POW-100 je možné nanášať na stenu omietacím zariadením alebo ručne po zmiešaní 
malty s vodou pomocou miešačky alebo v miešačke na betón až do dosiahnutia homogénnej konzistencie bez hrudiek. Takáto malta je pripravená na použitie cca 2 hodiny. Na 
aplikáciu treba použiť oceľové lichobežníkové alebo trojuholníkové hladidlo. 3. Pri oboch spôsoboch aplikácie je potrebné zabezpečiť, aby bol povrch steny 100% pokrytý tenkou 
vrstvou POW-100. 4. Po úplnom vytvrdnutí asi 24 hodín môžete začať s hlavnou omietkou. 5. Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť v dôsledku prievanu, nadmerného 
slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností.

TECHNICKÉ DÁTA:
POZNÁMKA:  Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

Plne naložené po cca 7 dňoch *

Spotreba 4-8 kg / m2 v závislosti od typu podkladu

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 12 mesiacov. Dátum výroby a číslo 
šarže na obale.

Trvanlivosť cca Max 3h *
Vchádzanie, ukazovanie po cca 24 hodinách *

POUŽITIE: Malta POW - 100 je cementový škrabací náter, ktorý je súčasťou systému omietkovej malty PROFIX. Odporúča sa použiť pod cementové omietky nanášané strojovo 
alebo ručne na všetky minerálne podklady. Jeho úlohou je vyrovnať nasiakavosť podkladu a zlepšiť priľnavosť omietok k stenám a stropom.

POPIS: Suchá miešaná hrubovacia omietka POW - 100 je ideálna pre ručné a strojové spracovanie. Zlepšuje priľnavosť podkladu a zvyšuje účinnosť ďalšej vrstvy.
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Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 oC

Водопоглинання W2
Зерно до 1 мм
Колір природний сірий
Пропорції змішування приблизно 6 - 7,2 л води на 30 кг сухого розчину

Absorpcia vody W2
Zrnitosť do 1 mm
Farba prirodzene šedá
Miešací pomer je cca 6 - 7,2 l vody na 30 kg suchej malty

Kategorie der Wasseraufnahme: W2
Körnung: bis 1 mm 
Farbe: Naturgrau 
Mischung: ca. 6-7,2 l Wasser auf 30 kg des trockenen Mörtels

Niebezpieczeństwo:  Może spowodować 
uszkodzenie produktów z aluminium lub 
innych metali nieszlachetnych.

Rodzaj zagrożenia :  Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 
M o ż e  p o w o d o w a ć  r e a kc j ę  a l e r g i c z n ą 
skóry.Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych.
Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! 
ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychniast skontaktować się 
z  O Ś R O D K I E M  Z A T R U Ć / l e k a r z e m . 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 
dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać 
wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ pary/ 
rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze  i  zapewnić  mu warunki  do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik 
usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Dodatkowe informacje :  Kontakt skóry 
z mokrym cementem, mieszanką betonową lub 
zaprawą może powodować podrażnienie, 
zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Т и п  з а г р о з и :  С п р и ч и н я є  с е р й о з н і 
пошкодження очей.Подразнює шкіру. Може 
викликати алергічну реакцію шкіри. Може 
викликати подразнення дихальних шляхів.
Запобіжні заходи: Зберігати у недоступному 
для дітей місці. Використовувати захисні 
рукавички / захисний одяг! захист очей / 
захист обличчя. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: 
обережно промивати водою протягом 
кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 
вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати 
полоскати. Негайно зателефонувати в 
токсикологічний центр /  лікаря.  ПРИ 
ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою 
кількістю води. При появі подразнення 
шкіри або висипу: звернутись за медичною 
допомогою. Уникати вдихання пилу / диму / 
газу / туману / пари / спрею. ПРИ ВДИХАННІ: 
Вивести або винести потерпілого на свіже 
повітря і забезпечити йому умови вільного 
дихання. У випадку поганого самопочуття 
зателефонувати в токсикологічний центр / 
л і к а р я .  З д а т и  в м і с т / к о н т е й н е р 
уповноваженому одержувачу відходів.

Небезпека: : Може пошкодити алюмінієві 
вироби або інші вироби з недорогоцінних 
металів.

Додаткова інформація: Контакт шкіри з 
вологим цементом, бетонною сумішшю або 
розчином може викликати подразнення, 
запалення або серйозне пошкодження 
шкіри.

Dodatkowe informacje :  Kontakt skóry 
z mokrym cementem, mieszanką betonową lub 
zaprawą może powodować podrażnienie, 
zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo:  Może spowodować 
uszkodzenie produktów z aluminium lub 
innych metali nieszlachetnych.

Rodzaj zagrożenia :  Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 
M o ż e  p o w o d o w a ć  r e a kc j ę  a l e r g i c z n ą 
skóry.Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych.
Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! 
ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychniast skontaktować się 
z  O Ś R O D K I E M  Z A T R U Ć / l e k a r z e m .
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 
dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać 
wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ pary/ 
rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze  i  zapewnić  mu warunki  do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik 
usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Beim Eindringen in die Atemwege: die 
betroffene Person nach außen bringen und für 
freies Atmen sorgen. Beim Unwohlsein den  
Arzt / das Vergiftungszentrum kontaktieren. 
Den Inhalt der Verpackung / den Behälter beim 
berechtigtem Entsorgungsbetrieb entsorgen 
Zusätzliche Informationen:

Gefahr:

Der Kontakt der Haut mit nassem Zement, 
Betonmischung oder Mörtel kann Reizungen, 
H a u t e n t z ü n d u n g e n  o d e r 
Hautbeschädigungen verursachen.

Es können die Produkte aus Aluminium und 
anderen unedlen Metallen beschädigt werden.

G e f a h r e n : V e r u r s a c h t  e r n s t h a f t e 
A u g e n b e s c h ä d i g u n g e n . V e r u r s a c h t 
Hautreizungen.Kann allergische Reaktionen 
verursachen. Kann Reizungen der Atemwege 
verursachen.
Schutzmaßnamen: Vor Kindern schützen 
Schutzhandschuhe /  Schutzkleidung / 
Augenschutz / Gesichtsschutz anwenden
Beim Eindringen in die Augen: vorsichtig mit 
Wasser durch einige Minuten ausspülen. 
Kontaktlinsen, wenn vorhanden und sich leicht 
entfernen lassen, entfernen. Weiter spülen. 
Sofort den Arzt / das Vergiftungszentrum 
kontaktieren.

Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým 
množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie 
pokožky alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. Zabráňte vdychovaniu 
prachu / výparov / plynu / hmly / výparov / 
aerosólov.

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné 
šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ 
lekára.

Ďalšie informácie: Kontakt pokožky s mokrým 
cementom, betónovou zmesou alebo maltou 
môže spôsobiť podráždenie, zápal alebo vážne 
poškodenie pokožky.
Nebezpečenstvo: Môže poškodiť hliník alebo 
iné výrobky zo základných kovov.

Typ hrozby: Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú 
reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích 
ciest. Prevencia. Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný 
odev! ochrana očí / ochrana tváre.

Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na 
čerstvý vzduch a nechajte ho dobre dýchať. Ak 
sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite 
obsah/nádobu oprávnenému príjemcovi 
odpadu.

PL   BEZPIECZEŃSTWO UK   БЕЗПЕКА CZ   BEZPIECZEŃSTWO DE   SICHERHEITSMAßNAHMENSK   BEZPEČNOSŤ

UA     Стартова штукатурка

CZ     HRUBÁ OMÍTACÍ MALTA

SK     POČIATOČNÝ ODLIATOK

DE     VORSPRITZER

POPIS: Na sucho míchaná hrubá omítací malta POW - 100 je ideální pro ruční i strojní zpracování. Zlepšuje přilnavost podkladu a zvyšuje vydatnost další vrstvy.

Spotřeba 4-8 kg/m2 v závislosti na typu podkladu
Práce provádějte při teplotě +5 až +25 oC

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POUŽITÍ: Malta POW-100 je cementová omítací malta, který je součástí systému omítkových malt PROFIX. Doporučuje se používat pod cementové omítky nanášené strojově 
nebo ručně na všechny minerální podklady. Jejím úkolem je vyrovnat savost podkladu a zlepšit přilnavost omítek ke stěnám a stropům. 

POZOR:  Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

Vstup, spárování po cca. 24h*
Plné zatížení po cca. 7 dnech*

ZPŮSOB POUŽITÍ:: 1. Podklad pro maltu by měl být přiměřeně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přilnavost. Volné části je nutné osekat na stabilní 
vrstvu. Před aplikací malty by měl být povrch opatřen základním nátěrem pro omítky PROFIX. Pokud se na povrchu vyskytují houby nebo plísně, je nutné je odstranit fungicidním 
prostředkem. Suchou směs 30 kg připravte s asi 6 -7,2 l vody a míchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu. 2. Maltu POW-100 lze na zeď nanášet omítacím agregátem nebo 
ručně po smíchání malty s vodou pomocí míchačky nebo v míchačce na beton až do dosažení homogenní konzistence bez hrudek. Taková malta je hotová k použití cca. 2 hodinu. 
Pro aplikaci je třeba použít ocelovou trapézovou nebo trojúhelníkovou zednickou lžíci. 3. U obou způsobů aplikace je nutné zajistit, aby byl povrch stěny 100% pokryt tenkou 
vrstvou POW - 100.  4. Po úplném vytvrzení cca. 24h, můžete začít omítat. 5. Zabraňte příliš rychlému vysoušení malty průvanem, příliš silným slunečním zářením a vytápěním 
omítaných místností.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Maltu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Skladnost 12 měsíců. Datum výroby a číslo šarže 
uvedeno na obalu.

Doba použitelnosti cca. max 3h*
Absorpce vody W2
Zrno do 1 mm
Barva přirozeně šedá
Poměr míchání cca 6 - 7,2 l vody na 30 kg suché malty
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