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TECHNICKÝ LIST 

ADHÉZNY MOSTÍK 
Adhézny mostík je vysoko priľnavý náter vyvinutý špeciálne pre použitie na nenasiakavé, 

hladké a porušené podklady. 

Adhézny mostík má veľmi dobré spojivové a filmotvorné vlastnosti. Spevňuje podklad, 
zjednocuje jeho nasiakavosť a zvyšuje priľnavosť ďalších nanášaných vrstiev. Po vytvrdení je vysoko 
odolný voči poveternostným vplyvom, vode a alkalickej hydrolýze. 
 

POUŽITIE: 
 Adhézny mostík je vysoko priľnavý náter pod nivelačné stierky, stavebné lepidlá a tmely, 

omietky, malty a podlahové potery. Určený pre nenasiakavé aj nasiakavé podklady v interiéri a 
exteriéri. 
 Hlavné výhody: 
1. Jednozložkový 
2. Bezrozpúšťadlový 
3. Vysoko priedušný 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE: 
Príprava podkladu: 
 Podklad musí byť čistý, suchý, pevný – súdržný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 
Nesmie sa nanášať pri teplotách pod 5°C. Nesmie sa nanášať na vlhké, mokré a premrznuté 
podklady! 
Príprava výrobku na použitie: 

Adhézny mostík sa pred použitím riedi vodou v pomere 1:1 (nenasiakavé), 1:2 
(nasiakavé). Po nariedení sa dôkladne premieša. 
Nanášanie: 
 Nanáša sa štetcom alebo valčekom. V priebehu aplikácie je potrebné Adhézny 

mostík opakovane premiešavať, aby sa zabránilo separovaniu jednotlivých zložiek. 
 Pred začatím práce je nutné zakryť fóliou alebo inak chrániť radiátory, okná, dvere, obklady, 
dlažbu, umelý aj prírodný kameň a pod. proti znečisteniu.   
Spotreba: 
 Približne 0,2 kg/m2 (nariedeného výrobku). 
Čistenie: 
 Nežiaduce pošpinenie a náradie ihneď umyť vodou. 
 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 
Kód výrobku Objem 

9.7.1. 1 liter 
9.7.2. 3 litre 
9.7.3. 5 litrov 
 
Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch, v suchých priestoroch pri teplotách +5 °C až 
+30 °C. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením. 
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BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OPATRENIA 

Adhézny mostík nie je pri správnom použití zdraviu nebezpečný. Vyhnite sa styku s 
pokožkou alebo očami a používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. 
Prvá pomoc: 
Oči: Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú. 
Pokožka: Umyte pokožku dôkladne vodou a mydlom, než materiál zaschne. 
Nadýchanie: Odíďte na čerstvý vzduch. Udržujte pokoj a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Požitie: Nevyvolávajte zvracanie. Napite sa vody. Vyhľadajte lekársku pomoc. 
Výstražný symbol: Neuvádza sa.  
R-veta: Neuvádza sa. 
S-veta: Neuvádza sa. 
 
 
 
 
 

Všeobecne 
 Naše informácie majú iba smerný charakter, slúžia iba ako vodidlo. Pretože je práca s výrobkom 
mimo našej kontroly, je naša zodpovednosť obmedzená iba na akosť výrobku. Nepreberáme 
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie tu obsiahnuté sú ponúkané v dobrej viere založené na výskume f. Selena a mali by byť presné. Keďže však 

podmienky a spôsob použitia výrobku sú mimo našej kontroly, tieto informácie by nemali byť použité ako náhrada za 

zákaznícky test, ktoré zisťujú, že výrobky Seleny sú plne vyhovujúce pre naše konkrétne použitie. Selena iba zaručuje, že 

výrobok spĺňa konkrétne predajné normy. Náprava pri porušení tejto záruky je obmedzená na vrátenie peňazí alebo výmenu 

za výrobok iný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznáva všetky iné záruky požadované za nesprávne použitie alebo predaj 
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výrobku. Selena neuznáva zodpovednosť za žiadne náhodné poškodenia. Návrhy na použitie nesmú byť použité na 

porušovanie patentu.  


