
 POPIS   

ISOMAT SUPERGRUND je penetračné lepidlo 
vyrobené z umelých živíc a kremičitého piesku. 
Používa sa na hladké a nenasiakavé podklady.  
Vlastnosti: 

• Riediteľný vodou a bez zápachu. 
• Rýchloschnúci. 
• Vysoká výdatnosť. 
• Predmiešaný bez nutnosti spracovania. 
• Vhodný na podlahy s podlahovým kúrením. 
• Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. 

 POUŽITIE   

ISOMAT SUPERGRUND sa používa ako penetračná 
vrstva na zdrsnenie podkladov pre zlepšenie 
priľnavosti pri aplikácii: 

• Lepidiel na dlažbu a obklady. 
• Mikrocementových poterov DUROCRET-DECO 

FLEX a DUROCRET-DECO FINISH. 
• Dekoračného náteru ISOMAT ACRYL DECO. 

ISOMAT SUPERGRUND sa môže použiť na väčšinu 
hladkých a nenasiakavých podkladov ako: 

• Staré obklady a dlažby. 
• Mramor. 
• Prírodný kameň. 
• Cementové priemyselné podlahy. 
• Drevené, kovové alebo PVC podlahy. 
• Epoxidové alebo polyuretánové podlahy. 
• Linoleum. 
• Anhydridové a horečnaté potery. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE   

 APLIKAČNÝ POSTUP   

1. Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, nečistôt, 
mastnoty, a podobne. 

Ak možné, podklad vhodne zdrsnite alebo 
prebrúste pre zlepšenie priľnavosti. 

2. Nanášanie 
Pre použitím obsah vedra dôkladne premiešajte až 
do dosiahnutia rovnorodej zmesi. 

Na nenasiakavé podklady vylejte ISOMAT 
SUPERGRUND priamo z vedra a rozneste štetcom 
alebo valčekom do jednej tenkej vrstvy. Ak prvá 
vrstva neprekryje celý povrch, tak naneste druhú 
vrstvu ale až potom ako prvá vrstva úplne zaschla. 
Obkladové lepidlo sa môže nanášať po 1 hodine pri 
20ºC. 

Pri nasiakavých podkladoch zmiešajte ISOMAT 
SUPERGRUND s čistou vodou v pomere až 1:1 v 
závislosti na želanej spracovateľnosti. Následne 
ISOMAT SUPERGRUND rovnomerne naneste na 
podklad valčekom alebo štetcom. Obkladové 
lepidlo sa môže nanášať potom ako penetračná 
vrstva úplne zaschla. 

Mikrocementové potery DUROCRET-DECO-FLEX a 
dekoračný náter ISOMAT ACRYL DECO sa môžu 
nanášať za 24 hodín za podmienky, že penetračná 
vrstva úplne zaschla. 

 SPOTREBA   

100-200 g/m2, v závislosti od nasiakavosti 
podkladu.  

 BALENIE   

5kg a 20kg nádoby.  
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Skupenstvo: tekuté

Hustota: 1,39 kg/l

Pretierateľnosť: po 1 h pri 20ºC



 SKLADOVANIE   

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 
pôvodných neotvorených nádobách pri teplote 
medzi +5ºC a +35ºC. Ochráňte od priameho slnka a 
mrazu. 

 POZNÁMKY   

• Teplota pri nanášaní by mala byť medzi +5ºC a 
+30ºC. 

• Penetračná vrstva musí byť kompletne suchá pred 
nanášaním ďalšej vrstvy. 

 PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (POL)  

Podľa smernice 2004/42/CE (Príloha II, tabuľka A), 
je maximálny povolený obsah POL pri výrobku pod 
kategóriu h, typ WB je 30 g/l  (2010) pre produkt  
ihneď pripravený na použitie. VARNISH-PU 2K 
obsahuje maximálne 30 g/l POL. 

 VÝROBCA 

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. 
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko 
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: www.isomat.net
e-mail: info@isomat.net

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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