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ADHEZNÍ MŮSTEK 
  

Adhezní můstek je jednosložkový, bezrozpouštědlový,  speciální  penetrační přípravek 
na bázi polymerní disperze, určený jako adhezní – kotvící můstek pro hladké, nesavé a 
porušené podklady.   

 

Charakteristika: 
″ jednosložkový, okamžitě použitelný 
″ zpevňuje podklad, sjednocuje savost  

″ zvyšuje přídržnost následných materiálů 

″ vysoce odolný proti alkalické hydrolýze, bez obsahu rozpouštědel 

″ vysoce paropropustný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhku, vodě – po vytvrzení 
 

Příklady použití: 
� nátěry režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky 
� nátěry stěn a stropů před novými malbami a nátěry  
� nátěry umakartových jader, neodstraněných obkladů a dlažby 
� nátěry fasádních omítek před nátěry fasádními barvami v interiérech i exteriérech 
� nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek 
 

Technická data: 
   Báze: vodná disperze polymerů s plnivy 
   Konzistence:  kapalina 
   Měrná hmotnost: 1,35 kg/l 

Aplikační teplota: +5°C ÷ +30°C 
Ředění / poměr: Voda / 1:1 max. 1:2 
Spotřeba:  0,2 kg / m2 (naředěného přípravku) 

   Doba vytvrzení: cca 12 hod (při 20°C a 55% relat. vlhkosti) 
   Vlastnosti filmu: měkký a pružný  
   Povrch:  mírně lepivý 

Trvanlivost:  12 měsíců od data výroby 
Skladovatelnost: +5°C ÷ 30°C  (v originálních obalech) 

   Barva:   Bílá 
   Balení / kg:  1; 3; 5;  (kbelík) 
 

Podklad: Musí být suchý, čistý a soudržný, bez volných částic, prachu mastnot 
a olejových skvrn.  

Pracovní postup: Před zahájením aplikace nutno okolní prostory zakrýt fólií z důvodu 
zamezení znečištění. Dle savosti podkladu ředíme ve shora uvedeném 
poměru. Důkladně promícháme. Na předem připravený podklad 
nanášíme štětcem nebo válečkem. V průběhu nanášení nutno roztok 
opakovaně promíchávat.  

Upozornění: Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C  na  zmrzlý nebo promrzlý 
podklad. 

Čištění:  Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.  
Bezpečnost: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné 

rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci dodržujte 
standardní hygienická opatření. Při práci nejíst nepít nekouřit. Větrat 
pracoviště. Bezpečnostní list výrobku č. 0303 k dodání u prodejce. 

   S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

 

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 


