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Adhezní můstek 
 

 Jednosložkový, neobsahující rozpouštědla, speciální přípravek na bázi polymerní 

disperze, určený jako adhezní – kotvicí můstek pro hladké, nesavé a málo savé podklady 

v interiéru i exteriéru. 
 

Charakteristika: 
 jednosložkový, okamžitě použitelný 

 zpevňuje podklad, sjednocuje savost 
 zvyšuje přídržnost následných materiálů 

 zpevňuje porušené a nesoudržné podklady 

 po vytvrzení je vysoce odolný vůči alkalické hydrolýze, povětrnostním vlivům, vlhku  

i vodě 
 

Příklady výrobku: 
 nátěry režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky 
 nátěry stěn a stropů před novými malbami a nátěry 

 nátěry umakartových jader, neodstraněných obkladů nebo dlažby 

 nátěry fasádních omítek před nátěry fasádními barvami 

 nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek 

 pro vnitřní i venkovní aplikaci   
 

Technická data:    

Účinná látka: polymerová disperze, plniva 

Konzistence: pasta 

Barva: šedobílá 

Sušina:  > 10 % 

Spotřeba: 0,2 – 0,4 kg/m2 (ředěného výrobku) 
Doba plného vytvrzení: > 12 hodin (při 20 °C) 

Ředění: vodou, 1:0 až max. 1:2 

Pracovní teplota: +5 °C až + 35 °C 

Čištění: potřísnění a nářadí ihned omýt 

vodou 
Skladování: v původních obalech při teplotách  

+5 °C až + 30 °C 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
    

Pracovní postup:              Podklad musí být suchý, čistý a soudržný, bez volných částic,    

                                          prachu a mastnoty. Před zahájením prací je nutno okolí zakrýt      

                                            fólií proti znečištění. Dle savosti podkladu ředíme ve výše  

                                            uvedeném poměru. Důkladně promícháme. Nanášíme štětcem     
                                            nebo válečkem. Ředěný přípravek je nutné v průběhu nanášení  

                                            promíchávat.  

 

Bezpečnostní pokyny:    Při běžném používání není nebezpečný. Vyvarujte se kontaktu 

s pokožkou a očima. Používejte vhodné pracovní rukavice, 

pracovní oděv. Při práci dodržuje běžná hygienická opatření.   
 

Bezpečné zneškodnění: Nevypotřebovaný malý zbytek přípravku nechejte vytvrdnout  

                                             a zneškodnit jako obyčejný odpad. S nevytvrzeným výrobkem  

                                             a jím znečištěnými obaly nakládejte jako s nebezpečným                

                                             odpadem.  
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Adhezní můstek 
 
 

První pomoc: Po požití nevyvolejte zvracení, dejte napít vodu. Při zasažení očí 

vymývejte větším množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. 

Při kontaktu s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem.  

                                          V případě požití a zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
Balení:      

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem  
ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 

před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu 
vždy platí údaje na obalu výrobku. 

obj. číslo obsah kusů v kartonu kusů na paletě 

2700982 1 kg 12 432 

2700988 2,5 kg - 96 

2700989 6 kg - 60 

2700986 20 kg  - 16 


