
 
 
 

Technický list 06.92 Adhesní můstek 

 

Výrobek  Jednosložkový bezrozpouštědlový podkladový nátěr pro kritické podklady 
určený pro jejich zpevnění. Po vytvrzení vytváří difúzní vodoodpudivý film. 
 

Vlastnosti  þ Bezrozpouštědlový; 
þ Odolný povětrnostním vlivům; 
þ Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám; 
þ Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy; 
þ Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů QUARTZ; 
 

Použití  - adhesní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé  
  podklady, zpevnění starých i nových povrchů; 
- Určený na beton, cihelné zdivo, vápenocementové interiérové i exteriérové  
  omítky, pod Stavební lepidla QUARTZ FLEX, Samonivelační hmoty  
  QUARTZ, Tekutou lepenku QUARTZ, Tekutou elastickou hydroizolaci apod. 
 

Balení  Kelímek 1 kg; kbelík 5 kg 
Barva  Bílá až nažloutlá 

   
Technické údaje      

Základ  - neuveden 
Konzistence  - tekutá 

Hustota  g/ml 1,15-1,35 (při 20°C)  
pH  - cca 8  

Ředění  litrů 1:0,5 s vodou 
Tepelná odolnost  °C +5 (při přepravě nesmí zmrznout) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +35  
Doba schnutí  hod ≈ 12 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti 

podkladu a relat. vlhkosti) 
Doba vytvrzení adhesního 

můstku 
 hod ≈ 3 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti 

podkladu a relat. vlhkosti) 
Spotřeba  kg/m2 ≈ 0,2  

Skladovatelnost  měsíce 6 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Omezení  Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady a při teplotách pod +5°C! 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Pokyny  Pro velmi savé podklady se Adhesní můstek ředí s vodou v poměru max. 1: 

0,5 (QUARTZ : VODA) a důkladně se promíchá. Pro málo savé a nesavé 
podklady se neředí. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo štětcem. 
Během zpracování je nutné zpracovávaný nátěr neustále promíchávat, aby si 
udržel stejnoměrnou konsistenci. 

Doporučení  Před zahájením aplikace nutno radiátory, okna, dveře, obklady, dlažbu, umělý 
i přírodní kámen zakrýt fólií nebo jiným způsobem chránit proti znečištění. 
Nežádoucí potřísnění ihned omyjte vodou. 

Čištění  Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.92». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 07.12.2006 Vyhotoveno dne: 10.01.2004 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné 
povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


