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Hydraulické pojivo ur�ené k p�est�rkování d�r, nezbytné p�i elektroinstala�ních pracích a malování. Pouze pro 
interiér. 
 
 
� Použití 

Sádra od quick-mixu je vhodná k vypl�ování otvoru pro hmoždinky, a k vypl�ování d�r, k zasádrování krabic 
pro elektroinstalaci, k opravám hran, k uhlazení nerovností, to vše v interiéru. 

 
� Podklad 

Plochy ur�ené k zasádrování musí být zbaveny prachu, volných �ástic a podklad budiž navlh�en. 
  

� Zpracování 
Práškovou sádru nasypat do vody (gumová nádobka �i podobn�), zamíchat a špachtlí �i lžící ihned nanášet 
a uhladit. P�echody vyrovnávat ihned vlhkým št�tcem. 
 

� Skladování 
V suchu na d�ev�ných paletách. 
 

� Ochrana zdraví p�i práci 
P�i práci s maltovou sm�sí nevdechujte prach. Zamezte jejímu styku s k�ží a s o�ima. Používejte vhodný 
ochranný od�v, ochranné rukavice a v p�ípad� pot�eby i ochranné brýle �i obli�ejový štít. Osobní pracovní 
ochranné prost�edky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je t�eba ihned vym�nit. P�i práci 
nejezte, nepijte a neku�te. P�ed pracovní p�estávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom 
pokožku ošet�ete repara�ním krémem. Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
 

� První pomoc 
P�i pot�ísn�ní odložte kontaminovaný od�v a k�ži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P�i zasažení o�í 
je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, p�i náhodném požití vypláchn�te ústa a vypijte asi p�l litru 
vody. Ve všech vážn�jších p�ípadech poškození zdraví a p�i zasažení o�í a požití vždy vyhledejte léka�ské 
ošet�ení a léka�i p�edložte k nahlédnutí tento technický list. 
 

� Poznámka a upozorn�ní 
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných �etnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne 
vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporu�ujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však 
právo na technické zm�ny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní 
podmínky. 
 
 

� Technický list vydal 
quick – mix k.s. 
Vinohradská 82 
618 00 Brno 
Tel.: 548 210 441 
Fax: 548 216 657 
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