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TECHNICKÝ LIST

ADHEZNÍ MŮSTEK
Adhezní můstek je vysoce přilnavý nátěr vyvinutý speciálně pro použití na nesavé,
hladké a porušené podklady.
Adhezní můstek má velmi dobré pojivové a filmotvorné vlastnosti. Zpevňuje podklad,
sjednocuje jeho savost a zvyšuje přídržnost dalších nanášených vrstev. Po vytvrzení je vysoce odolný
vůči povětrnostním vlivům, vodě a alkalické hydrolýze.

POUŽITÍ:
Adhezní můstek je vysoce přilnavý nátěr pod nivelační stěrky, stavební lepidla a tmely,
omítky, malty a podlahové potěry. Určený pro nesavé i savé podklady v interiéru a exteriéru.
Hlavní výhody:
1. Jednosložkový
2. Bezrozpouštědlový
3. Vysoce prodyšný

NÁVOD K POUŽITÍ:
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, pevný – soudržný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Nesmí se nanášet při teplotách pod 5°C. Nesmí se nanášet na vlhké, mok ré a promrzlé podklady!
Příprava výrobku pro použití:
Adhezní můstek se před použitím ředí vodou v poměru 1:1 (nesavé), 1:2 (savé). Po
naředění se důkladně promíchá.
Nanášení:
Nanáší se štětcem nebo válečkem. V průběhu aplikace je třeba
Adhezní můstek
opakovaně promíchávat, aby se zabránilo separování jednotlivých složek.
Před zahájením práce je nutno zakrýt fólií nebo jinak chránit radiátory, okna, dveře, obklady,
dlažbu, umělý i přírodní kámen apod. proti znečištění.
Spotřeba:
Přibližně 0,2 kg/m2 (naředěného výrobku).
Čištění:
Nežádoucí potřísnění a nářadí ihned omýt vodou.

LOGISTICKÉ INFORMACE
Kód výrobku
9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.

Objem
1 litr
3 litry
5 litrů

Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech, v suchých prostorách při teplotách +5 °C až
+30 °C. Chránit p řed mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.
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BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ OPATŔENÍ
Adhezní můstek není při správném použití zdraví nebezpečný. Vyhněte se styku s
pokožkou nebo očima a používejte ochranný oděv, rukavice a brýle.
První pomoc:
Oči: Ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže příznaky
přetrvávají.
Pokožka: Umyjte pokožku důkladně vodou a mýdlem než materiál zaschne.
Nadýchání: Odejděte na čerstvý vzduch. Udržujte klid a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: Nevyvolávejte zvracení. Napijte se vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Výstražný symbol:
Neuvádí se.
R-věta: Neuvádí se.
S-věta: Neuvádí se.

Všeobecně
Naše informace mají pouze směrný charakter, slouží pouze jako vodítko. Protože je práce s
výrobkem mimo naši kontrolu, je naše zodpovědnost omezena pouze na jakost výrobku. Nepřebíráme
odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným používáním výrobku.

Informace zde obsažené jsou nabízeny v dobré víře založené na výzkumu f. Selena a měly by být přesné. Nicméně, protože
podmínky a způsob použití výrobku jsou mimo naší kontrolu, tyto informace by neměly být použity jako náhrada za
zákaznický test, které zjištují, že výrobky Seleny jsou plně vyhovující pro naše konkrétní použití. Selena pouze zaručuje, že
výrobek splňuje konkrétní prodejní normy. Náprava při porušení této záruky je omezena na navrácení pěněz, nebo za výrobek
jiný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznává všechny jiné záruky požadované za špatné použití nebo prodej výrobku.
Selena neuznává odpovědnost za žádná náhodná poškození. Návrhy na použití by nesmějí být použity pro porušování
patentu.
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