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Spojovací mostík na úpravu podkladu
VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA:


suchá zmes na prípravu suspenzie vhodnej ako spojovací mostík (adhézny náter) na úpravu
veľmi hladkých a nenasiakavých podkladov (hladké betóny, keramický črep, dlaždice,
umakart, plech, extrudovaný polystyrén a pod.)



spoľahlivo znižuje a vyrovnáva nasiakavosť podkladov a drsnou štruktúrou výrazne zvyšuje
prídržnosť následne aplikovaných materiálov (lepidlá na lepenie keramických obkladových
prvkov, podlahové stierky)



maximálna hrúbka nanášanej vrstvy je 1 mm



nepoužívať na povrchové neošetrené kovové stavebné prvky



spojovací mostík pre združené potery

ZLOŽENIE: Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti výrobku.
TECHNICKÉ PARAMETRE:

Prídržnosť
k podkladu

betón
tehla
neglazovaná dlaždica

Záväzné
min. 1,5 MPa
Prídržnosť k podkladu (po 15 cykloch
min. 1,0 MPa
zmrazenia / rozmrazenia) - betón
min. 0,5 MPa

min. 1,2 MPa

Informatívne
Zrnitosť

0-0,7 mm
cca 0,38 l/kg
Množstvo zámesovej vody
cca 9,5 l
cca 1,9 l
Výdatnosť
cca 1300 kg/m3
Odporúčaná hrúbka vrstvy
0,7 mm
Spotreba pri odporúčanej vrstve
cca 0,9 kg/m2
Doba spracovateľnosti
cca 2 hod
Výdatnosť – plocha upravená mostíkom pri odporúčanej vrstve
Jedno vrece (25kg)
cca 31 m2
POZN.: Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (20  2) °C a (65  5) % relatívnej vlhkosti vzduchu.
na 1kg suchej zmesi
na 1 vrece (25kg)
na 1 balenie (5kg)

PRÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí byť suchý, nosný, tvrdý, vyzretý, objemovo stály, zbavený prachu, mastnoty a ostatných nečistôt a nesmie
byť zamrznutý. Veľmi hladké podklady (napr. glazované dlaždice, umakart a pod.) sa ľahko zdrsnia šmirgľovým papierom. Kovové podklady ošetriť
antikoróznym náterom. Pri použití kontaktného mostíka na združené potery sa aplikuje kontaktný mostík na súdržný vodou navlhčený betón.
SPRACOVANIE: Suchá zmes sa vsype do predpísaného množstva vody a dôkladne rozmieša rýchlootáčkovým miešadlom na homogénnu hladkú
hmotu. Nechá sa cca 5 minút odstáť, potom sa opäť krátko premieša a ihneď nanáša valčekom alebo štetcom v rovnomernej vrstve na pripravený
podklad. Namiešanú hmotu je potrebné počas natierania občas premiešať z dôvodu prípadného usadzovania hrubých častíc. Následná aplikácia
materiálov na hotový náter sa realizuje minimálne po 24 hodinách.
Pri použití kontaktného mostíku pri združených poteroch sa aplikuje poter hneď po nanesení do čerstvého kontaktného mostíka.
UPOZORNENIE:

Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

Zmes je možné spracovávať iba pri teplote ovzdušia aj podkladu nad + 5 ºC! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!

Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008.

Likvidácia výrobku: Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte vytvrdnúť – je možné likvidovať ako stavebný odpad, kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný
odpad podľa (KBU).

Iba úplne čisté a vyprázdnené obaly môžu byť predané k využitiu recykláciou
PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku.(KBU)
SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu, v originálny obaloch- chráňte pre poškodením, pôsobením vody a pred vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Pri dodržaní skladovacích
podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu vyznačeného na obale.
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EXPEDÍCIA: Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 25 kg na paletách krytých fóliou.
KVALITA: Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Vo výrobe je vykonávaný systém riadenia výroby a uplatňovaný certifikovaný systém manažmentu kvality podľa
ISO 9001(priebežný dozor a preukazovanie zhody je zaistené TZÚS Praha, AO č.204).
SLUŽBY: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servisná a poradenská činnosť.
VÝROBCA: LB Cemix, s.r.o 373 12 Borovany, Tovární 36
DISTRIBÚTOR: Cemix, s.r.o., 908 73 Veľké Leváre, Veľké Leváre č.1304
PLATNOSŤ: od 1.3.2021
Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré
sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní.
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