Technický list č. 44/CZ
EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX adhezní můstek
•

Složení: Speciálně modifikovaná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů plněná křemičitým pískem.
Neobsahuje těžké kovy.

•

Použití: EXCEL MIX adhezní můstek je určen k vytvoření kontaktní vrstvy na hladkých plochách jako je gletovaný beton, glazované
keramické výrobky, sklo, umakart nebo na stavebních materiálech jako jsou dřevoštěpkové, sádrokartonové a dřevovláknité desky.
Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost lepících malt používaných pro lepení finální povrchové úpravy na výše
uvedené podklady.

•

Aplikace: Pracujte při teplotách podkladu a ovzduší od +5 do +25 °C, ne však za přímého intenzívního slunečního svitu.
EXCEL
MIX adhezní můstek lze podle potřeby ředit až do 10% vodou. Při dodatečném ředění hmotu vždy důkladně promícháme. Takto
připravenou hmotu nanášíme štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý a soudržný podklad prostý mastnoty
starých nátěrů a jiných nečistot. Lepící maltu volíme podle materiálu, který je na finální úpravu použit. V případě keramických obkladů a
dlažeb je to TS GRES nebo TS FLEX. Excel MIX adhezní můstek je možné použít také jako kontaktní vrstvu při lepení tepelných izolantů
jako je polystyren a minerální vlna. V tomto případě volíme jako lepící maltu TS SPECIAL. Lepení finální povrchové úpravy provádíme vždy
po důkladném zaschnutí adhezního můstku (min. 6 hod.). Použité nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

•

Vlastnosti: sušina min.
specifická hmotnost
pH
vzhled

63 hm. %
1,54 g/cm3
8,0 – 10,0
červenohnědá kapalina

•

Spotřeba: podle druhu podkladu 0,15 – 0,20 kg/m2

•

Balení: 1 kg, 12 kg plastové obaly

•

Skladování: Skladovat v původních neporušených obalech v rozmezí teplot od + 5 °C do + 25 °C. Maximální skladovatelnost
měsíců. Výrobek nesmí zmrznout !

•

Přeprava: Přepravovat při teplotách od + 5 °C do + 25 °C.

•

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb ve znění
pozdějších předpisů. Při dodržení základních hygienických pravidel, neohrožuje EXCEL MIX adhezní můstek zdraví. Může mít dráždivé
účinky, především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo
ochranný štít. Po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.

•

Pokyny pro první pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou

12

pomoc. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou
pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
•

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
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Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
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Uchovávejte mimo dosah dětí.
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Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.

Tento technický list platí od 01. 01. 2011 – druhé vydání.

