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1) Úvod – před zahájením realizace (penetrace, tmelení, nátěry, stěrky, polymermalty a polymerbetony) je vždy nutno 
důkladně připravit podklad (odstranění původních poškozených a nesoudržných vrstev, nátěrů, stěrek a cementového 
mléka), viz technický postup č.1 Příprava podkladu.  
 
Adhezní můstek je nedílnou součástí technologického postupu a zásadním způsobem zvyšuje přilnavost všech 
následných epoxidových vrstev (zálivky, tmely, stěrky, polymermalty, polymerbetony a hlavně bezrozpouštědlové 
silnovrstvé nátěry jak pro zátěžové provozy tak občansko bytovou výstavbu). 
  
2) Adhezní můstek  Polycol 264 – Bezrozpouštědlový Adhezní můstek /penetrační nátěr/ - zpevňuje podklad, vytěsňuje  
vzduch z podkladu (zamezuje tvorbě bublin ve finální stěrce), jako Adhezní můstek jej lze aplikovat s dodatečným 
vsypem (viz. foto na str. 3)  nebo jako záškrab - přidáme jemný křemenný písek a roztahujeme stěrkou (zaškrabáváme  
do rozpraskaného podkladu a současně vyrovnáváme drobné praskliny - cca do 2 mm).  Na takto připravený podklad  
aplikujeme Polycol 321 jako Stěrkovou podlahovinu kterou roztahujeme stěrkou  (opět lze plnit jemným křemenným  
pískem – zvýšení tvrdosti – Pozor na vyšší křehkost) nebo litou podlahovinu Polycol 417. 
 
 
3) Aplikace Adhezního můstku 
Adhezní můstek po natužení a důkladném promíchání nanášíme na připravený podklad válečkem. V průběhu válečkování 
Adhezního můstku provádíme zásyp jemným křemenným pískem požadované frakce od 0,6 mm do 1,6 mm. Po uplynutí 
doby nutné k vytvrzení cca 16 – 24 hod. (v závislosti na teplotě podkladu a okolního vzduchu), odstraníme volný vsyp  
(jemný křemenný písek) zametením. Případné nerovnosti (slepené hrudky) ve vsypu odstraníme špachtlí a na velkých 
plochách přebroušením rotační bruskou a následným vysátím průmyslovým vysavačem.   
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1) Adhezní můstek – vsyp jemným křemenným pískem (před vysátím)  2) Adhezní můstek – vsyp křemenným pískem 1,6 mm (po vysátí) 
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3) Detail Adhezního můstku po přebroušení a vysátí     
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4) Technické údaje 
Adhezní můstek /Polycol 264/ je dvousložková  epoxidová kompozice, vytvrzující reaktivní složkou (tužidlem –  
Polycol 549 ) určena k vytvoření pevného přechodového můstku mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou,  lze ho   
aplikovat jako bezrozpouštědlovou penetraci na beton a jiné porézní materiály. 

 
Vlastnosti:  ◙ vysoká přilnavost k podkladu ◙ pro interiéry i exteriéry ◙ laková vrstva uzavírá povrch ◙ odolný 
chemickým látkám a čistícím prostředkům ◙ vytěsňuje vzduch z podkladu, zvyšuje přilnavost následných užitných 
vrstev;  
 
Použití: ● adhezní můstek (s možností vsypu křemenného písku vhodné frakce) pro následné vrstvy  ● určen pod 
epoxidové stěrky, polymermalty, polymerbetony, vícevrstvé a silnovrstvé nátěry ● adhezní můstek na podklady jako 
je beton, asfalt, pálená neglazovaná dlažba a ostatní  porézní materiály, včetně původních epoxidových stěrek a 
podlahovin ● bezrozpouštědlová penetrace podkladů jako asfalt, beton; 
 
Barva: transparentní - průhledná;  Balení / kg:  5+1,25; 10+2,5; 20+5; 30+7,5 a 40+10 kg včetně tužidla; 
 
Technické údaje: Základ:   složka A – nízkomolekulární epoxidová pryskyřice 
       Složka B – tužidlo roztok rozpouštědel s aminoakrylátem 
   Hustota:   1,1 kg/dm³ 

Viskozita:   1,0 – 1,3 Pas. (při. 23 °C)  
   Aplikace:   od +15°C do +30°C 
   Zpracovatelnost:  15 - 30 min (v závislosti na teplotě) 
   Spotřeba:   0,2 - 0,5 kg/m² (dle savosti podkladu a způsobu použití)  
   Doba vytvrzení:  24 hod  (při 20°C) 
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   Tužidlo poměr:  100 : 25 (hmotnostních dílů) 
   Čištění:   Ředidlo S 6003, případně 60005 

Skladovatelnost?  12 měsíců ( od data výroby při teplotách od +5°C do +25°C) 
 
 
Upozornění: Připravte si jen takové množství kompozice (adhezní můstek + tužidlo), které zpracujete 

v uvedeném čase. Tužidlo je dodáváno přesně ve stanoveném hmotnostním poměru.  
 PŘIDÁNÍM NEBO UBRÁNÍM TUŽIDLA MIMO STANOVENÝ POMĚR VYTVRZENÍ 

NELZE URYCHLIT ANI PRODLOUŽIT! Nutno dodržet poměr stanovený výrobcem a 
dobu (24 hod) mezi jednotlivými technologickými kroky .  

 
Bezpečnost: Viz Bezpečnostní list výrobku. Při práci s uvedenými látkami nutno dodržovat ustanovení ČSN 64 

1301, příloha 1, a ČSN 65 0201. Nevytvrzená epoxidová pryskyřice – Adhezní můstek Polycol 
264, může při styku s pokožkou a vdechování výparů poškodit zdraví člověka, poškození kůže, 
oční rohovky, záněty sliznice cest dýchacích, spojivek, poškození jater a nervové soustavy. 

  Dodržujte následná hygienická opatření: při  práci  používat  osobní  ochranné pomůcky  
(pracovní oblek, ochranné brýle,  gumové rukavice). Při práci  nejíst, nepít, nekouřit, dobře větrat 
pracoviště a to nejen po dobu aplikace ale i v průběhu vytvrzovacího procesu. 
Při manipulaci a práci nutno dodržovat předpisy pro práci s hořlavinami IV. třídy 
nebezpečnosti.   
 Tužidlo Polycol 549 je žíravina. Kapalná tužidla  a jejich výpary při vyšších koncentracích 
dráždí pokožku a sliznice. Jsou zvláště nebezpečná při vniknutí do oka. Při práci s tužidly nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní opatření uvedené shora. Skladujte mimo dosah dětí. 

 
Značení:  Xi – dráždivý;  N – nebezpečný pro životní prostřed      

 



 
                                   Str:7/7 
 
První pomoc: Při nadýchání, přerušit práci a přepravit postiženého na čerstvý vzduch, při zasažení očí okamžitě 

důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  Při náhodném požití - vypít asi 0,5 
litru vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení, vyhledat lékaře. Při potřísnění - pokožku 
umýt vodou a mýdlem, osušenou pak potřít reparačním krémem (např. Reparon).   

 
Balení, skladování, 
přeprava: Plechové obaly o objemu 5, 10, 20, 30 a 50 kg + příslušné tužidlo.  
 Skladujte v uzavřených nepoškozených obalech na suchém a krytém místě dle ČSN 65 0201, při 

teplotách od 5 do 25°C, odděleně od Tužidel. Při dodržení skladovacích podmínek je skladovací 
doba 12 měsíců od data výroby uvedeném na etiketě výrobku. Výrobky s pryskyřicí přepravujeme 
krytými dopravními prostředky. Polycol 264  UN No.: 3082 RID/ADR:9 

 
Likvidace odpadů: Viz údaje v bezpečnostním listu výrobku. Nevytvrzenou i vytvrzenou pryskyřici, jakož i 

prázdné obaly likvidujte na skládkách nebezpečných odpadů určených obcí dle příslušného zákona 
o odpadech. 

 
5)  Přibližné procentuelní stanovení podílu na úspěšné realizaci pro jednotlivé technologické kroky 
 
1.  55% Příprava podkladu   
2. 20% Penetrace 
3. 15% Tmely, opravné stěrky, zálivky 
4. 10% Nátěry, lité a stěrkové podlahoviny 
 100%  Celkový výsledek – vysoká přilnavost, požadovaný vzhled a užitné vlastnosti. 
 
Vyhotovil dne: 3.3. 2006 Luboš Kousal 

 


