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SuperBond
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POPIS PRODUKTU
Aktivační penetrace pro zaručení přilnavosti nátěrů, které jsou tvrzeny isokyanáty. Pro aplikaci na nesavé
silikátové podklady, jako např. keramická dlažba, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Lehká aplikace.
- Netvoří film.
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OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný pro všechny typy nesavých kamenných povrchů na bázi silikátu (např. žula), glazovanou keramickou
dlažbu a také pro skleněné a kovové povrchy. Používá se vždy před aplikací laku Dr. Schutz PU Anticolor, PU Color
nebo UV PU Siegel.
Bez dalšího účinku na všechny ostatní povrchy (elastické podlahoviny, epoxid, polyuretan, minerální cementové
podklady).
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POUŽITÍ
SuperBond nanést při minimální teplotě +15°C neředěný rovnoměrně, tence a stejnoměrně na základně vyčištěný
a suchý povrch. Důkladně jej zapracovat čistým plochým mopem, padem nebo kartáčem. Přebytky produktu
setřít čistým hadrem. Po vyschnutí vody ihned a co nejdříve přelakovat vhodným lakem Dr. Schutz.
Upozornění:
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší
než +15°C.
- Cementové zbytky, separační látky, oxidy (rez) a volně ležící částice musí být kompletně odstraněny z
povrchu. Plocha připravená pro penetraci musí být prosta nečistot a organických hmot (např. lak,
ošetřovací prostředky, čistící prostředky, mastnoty, vosky). Pro tyto účely je možné použít Základní čistící
přípravek R, Turbo základní čistič nebo Inolit aktivní prášek a provést důkladné základní čištění a pečlivé
finální přemytí povrchu čistou vodou (neutralizace). Doporučujeme použít jednokotoučový stroj SRP 1 a
PU sanační pad šedý nebo tvrdý Grit kartáč.
- Aplikaci doporučujeme provádět čistým mopem Lasička nebo mopem Profi-mop nebo suchým a čistým
Lakovacím válečkem Aquatop.
- Aby bylo zamezeno kontaminaci povrchu obuví, doporučujeme pracovat v čistých návlecích na pracovní
obuv.
- Silné zapracování je důležité, neboť se na povrchu nacházejí mikroskopicky tenké přilnavé látky, které
ovlivňují kontaktní reakci tak, aby bylo zajištěno dokonalé spojení s podkladem. Optimální je použití
jednokotoučového stroje s podloženým hadrem popř. PU sanačním padem šedým.
- Při delším prostoji mezi penetrací SuperBond a následným přelakováním se může celý efekt opět ztratit.
Proto musí být ihned po zaschnutí penetrace provedeno první lakování povrchu! Pro podporu
stejnoměrného schnutí a urychlení prací doporučujeme použít ventilator (např. Dr. Schutz TG1).
- SuperBond není nátěr, ale slouží k reaktivní úpravě povrchu. Z toho důvodu musí být aplikován tence, ale
správně a celoplošně. Příliš silný nanos nepřinese žádné vylepšení.
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SPOTŘEBA
cca 20-30 ml/m² (30-50 m²/l).
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DOBA SCHNUTÍ
Opatrně pochozí a připraven pro další nátěry za cca 1 hodinu (při teplotě 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu,
pohybu vzduchu).
Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.
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SKLADOVÁNÍ
Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v
originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.
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TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: Voda, Netěkavé organosilany.
voc (g/l) 0 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(140)140.
ADR/RID: žádná nebezpečí.
CLP: žádné označení nutné.
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek.
Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
-

9

Čištění nářadí vodou.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.
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Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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