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1 POPIS PRODUKTU 

 Aktivační penetrace pro zaručení přilnavosti nátěrů, které jsou tvrzeny isokyanáty.  Vhodný pro většinu typů  
nesavých silikátových povrchů, kámen (např. žula), glazovaná keramická dlažba a také sklo nebo kovy. Pro použí 
před aplikací 2K-laků Dr. Schutz PU Anticolor, PU Color nebo  UV PU Siegel.   

- Neobsahuje rozpouštědla, má nízké emise. 
- Netvoří film nebo vrstvu. 
- Pouze pro profesionální použití. 
- Lehká aplikace.  

 
Produkt nemá žádný účinek na ostatních površích (elastické podlahy, epoxidové nebo polyuretanové lité podlahy, 
cementové stěrky, beton, mramor). 

  

2 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 – viz také zvýrazněný 
odstavec dole v upozornění.  Přebytky produktu setřít čistým hadrem. Po vyschnutí vody ihned a co nejdříve 
přelakovat vhodným lakem Dr. Schutz. 

 Upozornění: 
- 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 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. 

- Čištění pracovního nářadí vodou. 
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší      

než +15°C. Optimální podmínky se pohybují v rozpětí 18-25°C. 
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3 SPOTŘEBA 

  cca 20-30 ml/m² (30-50 m²/l).  
 
 

4 DOBA SCHNUTÍ 

 Opatrně pochozí a připraven pro další nátěry je penetrace po vypaření vody (ihned po uschnutí, tj. za cca 1 
hodinu).  

 Všeobecné informace pro schnutí a lakování: 
- Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně 

prodloužit.  
- Pro rychlý odvod vody a urychlení schnutí doporučujeme použít Dr. Schutz Ventilítor TG 1. 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 24 měsíců od data výroby při skladování v 
originálně uzavřené nádobě. Zkontrolujte si natištěný datum výroby na obalu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo 
dosahu dětí. 
 

6 TECHNICKÁ DATA  

 Obsah látek: Voda, netěkavé organosilany, přísady. 
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů. 
CLP/GHS: žádné označení nutné.  
Další informace k označení a bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu produktu. 
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. 
 

7 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.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
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Výroba · Vývoj · Logistika 

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

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
 

http://www.dr-schutz.com/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.cz/

