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MAMUT UTO – urychlovač tuhnutí omítek 
 
 
POUŽITÍ: Přísada zkracující dobu potřebnou pro zasychání (tvorbu filmu) tenkovrstvých omítek při aplikaci 
za nižších teplot, vyšší vlhkosti vzduchu, popřípadě mlhy. 

SLOŽENÍ: Prostředek na bázi propan-2-ol 

PŘÍPRAVA PODKLADU: Dle technického listu dané omítkoviny. 

ZPRACOVÁNÍ: Používá se jen do omítek MAMUT Spektrum VZ/VR, MAMUT Silikon VZ/VR a MAMUT Silikon 
extra VZ/VR. Po zamíchání urychlovače do omítky je doba zpracovatelnosti směsi 2 hodiny. Postup pro 
aplikaci omítkoviny je uveden v technickém listu dané omítkoviny. Aplikační rozmezí omítky s přídavkem 
urychlovače je od +1 °C do +15 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Doba zasychání je závislá na 
okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a okolních podmínkách. Při aplikačních teplotách nad 15 °C se výrazně 
zkracuje zpracovatelnost omítkoviny! Nelze aplikovat omítku s urychlovačem za mrazu, přímého slunečního 
záření, deště a silného větru. Přídavek urychlovače může ovlivnit konečný odstín a strukturu omítky, proto 
nekombinovat na jednu ucelenou plochu omítkoviny s a bez přídavku urychlovače. 

ŘEDĚNÍ: Neředit! 

SPOTŘEBA: 250ml/25 kg omítky. Jiný poměr mísení je nepřípustný.  

BALENÍ: Plastová láhev 250 ml. 

ÚDRŽBA: Všechny pomůcky chránit před zaschnutím a po práci omýt vodou. 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry, způsobuje vážné podráždění očí, 
může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření! Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

NEBEZPEČÍ: Hořlavá a dráždivá kapalina. Na vyžádání je bezpečnostní list k dispozici. 

LIKVIDACE ODPADŮ: Směs, zbytky i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou 
legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo 
předat k odstranění odborně způsobilé firmě. Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí. 

UPOZORNĚNÍ 
• Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. 
• Doporučujeme použít výrobky jedné šarže vždy na jedné ucelené ploše. 
• Před aplikací omítky na plochu přísadu dobře rozmíchejte v omítce. Opakované dávkování je nepřípustné. 
• Po vmíchání přípravku do omítky je nutné směs zpracovat do 2 hodin. Po případném dalším skladování je omítka 

s vmíchaným urychlovačem nepoužitelná.  
• U tónovaných omítkovin by měl spotřebitel provést kontrolu odstínu a zpracovatelnosti, po přídavku urychlovače, 

nátahem na ploše cca 1 m² těsně před aplikací. 
• Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřípustné. 
• Nově nanesenou, nevytvrdlou či nevyschlou omítku chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako jsou 

mráz, přímé působení silného větru, deště, intenzivního slunečního záření apod.  
• V případě nevhodné předpovědi počasí, omítky neaplikovat.  
• Nepoužívejte omítku s přípravkem v uzavřených a nevětraných prostorách.  
• Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním. 

První pomoc: Při zasažení kůže postižená místa urychleně umýt vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním 
krémem. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypít 
cca 0,5 l pitné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. V případě jakýchkoliv pochybností uvědomte lékaře 
a předložte bezpečnostní list.  
Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz bezpečnostní list. 
BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol nebezpečnosti: viz Bezpečnostní list a štítek na obalu. 
SKLADOVÁNÍ:  - v původních dobře uzavřených obalech na suchých, čistých a dobře větraných místech,  

- mimo dosah zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), výbušných látek, z dosahu 
potravin, nápojů a krmiv.  

- při teplotě 5-25 °C; výrobek nesmí zmrznout! 
- Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby.  

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno 
Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají 
platnosti všechna předešlá vydání.  
 
 
V tomto listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovateli se 
doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému 
vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají 
platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a 
zkušeností. 
Datum: 3.12.2018 


