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Informace o produktu
SuperBond
1. Popis produktu
1-komponentní, bezbarvý a nezvýrazňující základní nátěr /primer/ pro neporézní substráty
na bázi vodního roztoku reaktivních organosilanů.
2. Oblasti použití
Je vhodný pro veškeré typy leštěných kamenných povrchů (např. žula, mramor) a
keramických dlaždic (např. kamenina).
3. Použití
Povrch, na který se bude nanášet základní nátěr, musí být nejprve důkladně strojově
základně vyčištěn vhodným produktem. Olej, tuky, chemicky odstranitelné ochranné
nátěry a vosky musí být bezezbytku odstraněny. Také cementové zbytky, separátory a
volně ležící nečistoty nesmí na povrchu zůstat. Povrch musí být suchý.
SuperBond základní nátěr nanést pomocí mopu CC-Lasička popř. plochým mopem např.
Quick-Step stejnoměrně na povrch podlahy. Aplikace je možná také rozválečkováním
suchým CC-Lakovacím válečkem Aquatop. V závislosti na smáčivosti povrchu postup
popřípadě zopakovat. Po zaschnutí základního nátěru ihned aplikovat na tento základní
nátěr některý z 2-komponentních polyuretanových nátěrů – CC-PU-ochrannou vrstvu,
CC-SuperPU-Siegel, CC-PU-ochrannou vrstvu-Antislip, CC-PU-Anticolor, CC-PU-Color.
Doba zaschnutí základního nátěru je závislá významně na rychlosti vypaření vody.
Jakmile se voda vypaří, může být proveden vrchní ochranný PU-nátěr. Základní nátěr
není filmotvorný, nýbrž funguje jako aktivátor.
Spotřeba: mezi 80-120 g/m
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4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:
Doba použitelnosti:

cca 11,0
Voda, aditiva.
12 měsíců.

CC-SuperBond skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu při teplotách
mezi 5 až 25°C. Chraňte před mrazem.Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a
podle nejnovějších poznatků v oboru 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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