
Technický list

ISOMAT SUPERGRUND 

Adhézny mostík na zdrsnenie hladkých a nesavých podkladov

      Popis

ISOMAT SUPERGRUND je adhézny mostík 
bez rozpúšťadiel vyrobený zo syntetických 
živíc a kremičitého piesku. Nanáša sa na 
hladké a nesavé podklady.

• Je na vodnej báze a je teda ideálny do
interiéru, keďže je takmer bez zápachu.

• Rýchlo schne.
• Vykazuje vysokú kryciu schopnosť.
• Vhodný na podklady s podlahovým

vykurovaním.

     Oblasť použitia
ISOMAT SUPERGRUND sa používa ako 
adhézny mostík na zdrsnenie povrchu 
podkladu, aby sa zlepšila priľnavosť hladkých 
a nesavých podkladov.
Používa sa tiež ako adhézny mostík pri 
realizácii mikrocementových stierok 
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO 
FLEX, DUROCRET-DECO FINISH a 
dekoratívnych náterov ACRYL-DECO. 
ISOMAT SUPERGRUND je hodný na rôzne 
podklady vrátane cementových priemyselných 
podláh, anhydritových poterov, 
magnezitových poterov, poterov z liateho 
asfaltu, existujúcej dlažby, mramoru, 
prírodného kameňa, kovových a drevených 
podláh, PVC podláh, linolea atď.
Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma:

Farba: 
Hustota: 
Pretierateľnosť:

tekutá
červená
1.39 kg/l 

po 1 h pri +20ºC

Aplikačný postup

1.Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený
mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

2.Aplikácia
Pred použitím je potrebné obsah balenia
dôkladne premiešať, kým sa zmes nestane
homogénnou. Na nesavé podklady sa
ISOMAT SUPERGRUND naleje priamo z
balenia na podklad a rozotrie valčekom alebo
štetcom v jednej tenkej vrstve. Ak po
nanesení prvej vrstvy nie je podklad úplne
pokrytý materiálom, je potrebné naniesť
druhu vrstvu po zaschnutí prvej.
Lepidlo je možné aplikovať jednu hodinu po
nanesení adhézneho mostíka pri +20ºC.

V prípade savých podkladov sa ISOMAT 
SUPERGRUND riedi čistou vodou v pomere 
až 1:1 v závislosti od nasiakavosti podkladu. 
ISOMAT SUPERGRUND potom možno 
rovnomerne naniesť na podklad valčekom 
alebo štetcom. Lepidlo je možné nanášať po 
zaschnutí adhézneho mostíka.
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO 
FLEX, DUROCRET-DECO FINISH alebo 
ACRYL DECO je možné aplikovať po 24 
hodinách a po úplnom zaschnutí adhézneho 
mostíka.

      Spotreba

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

     Balenie

ISOMAT SUPERGRUND sa dodáva v 1 kg, 
5 kg a 20 kg baleniach.

 Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote  medzi +5°C a +35°C. 
Chráňte pred priamym  slnečným  žiarením  
a mrazom.
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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 používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie 
technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Poznámky

• Teplota počas aplikácie by mala byť medzi
+5ºC až +30ºC.

• Pred nanesením ďalšej vrstvy musí byť
adhézny mostík úplne zaschnutý.

 Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, 
tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC 
pre produkt podkategórie h, typ WB 30 g/l 
(2010).
ISOMAT SUPERGRUND obsahuje maximálne 
30 g/l VOC
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