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BONDING AGENT  
Penetrační nátěr a spojovací m ůstek p řed aplikací WALL CRETE  

 
BONDING AGENT je polymerická disperze na vodní bázi. 
Používá se jako primární nátěr na vertikální podklady 
v kombinaci s cementem, slouží jako stabilizace podkladů před 
aplikací WALL CRETE maltové směsi. Dále se používá ve 
zředěné formě jako záměsový roztok do WALL CRETE maltové 
směsi. Současně zvyšuje přídržnost následujících vrstev. 

Výrobek nachází uplatnění zejména při aplikaci silných 
maltových vrstev na vertikálních plochách. Výrazně zvyšuje 
přídržnost. 

 

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI  

Zvyšuje elasticitu maltových směsí 

Zvyšuje přídržnost k podkladu 

Zvyšuje vlastní soudržnost maltových hmot 

Rychlé a snadné použití. 

Univerzální uplatnění na různých podkladech 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ  

PŘÍPRAVA PODKLADU 
Výrobek se aplikuje na zdravé, čisté a prachu a veškerých 
kontaminací zbavené podklady. 

APLIKACE 
Ředění výrobku vodou závisí na způsobu použití. Orientační 
údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Použití výrobku 

Poměr 
ředění 

BONDING 
AGENT : 
Cement 

Poměr 
ředění 

BONDING 
AGENT: 

Voda 

Spotřeba 
výrobku 
celkem 

Primární nátěr 1:2 - 0,25 l/m2 

Záměsový roztok - 1:4 3,80 l/20 kg 

 

Před aplikací primárního nátěru je nutné podklad smáčet vodou. 
Primární nátěr se nanáší na podklad štětcem nebo koštětem. 
Vrstva WALL CRETE - maltová směs se nanáší do zavadlého 
primárního nátěru. Pokud penetrace přeschne, je nutné ji 
opakovat. 

Záměsový roztok se přidává k WALL CRETE v poměru 3,80 
l/20 kg balení. Záměsový roztok je možné obarvit suchými 
práškovými pigmenty WALLCRETE PIGMENT. Doporučujeme, 
před aplikací maltové směsi, připravit potřebné množství 
záměsového roztoku předem. 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

OBJEMOVÁ HMOTNOST/HUSTOTA 
BONDING AGENT....................................................1 050 kg/m3 

OBSAH SUŠINY.................................................................. 49 % 

VISKOZITA......................................................100 až 200 mPa.s 

BALENÍ 
BONDING AGENT se dodává v 25 ltr nádobách (plastových 
kanystrech). 

VZHLED  
Mléčně bílá tekutina.  

SPOTŘEBA/VYDATNOST 
BONDING AGENT – penetrace ...................... ..0,20 až 0,40 l/m2 

Spotřeby závisí na vlastnostech podkladu. 

BONDING AGENT – záměsový roztok………...……..3,80 l/20 
kg 

SKLADOVATELNOST 
12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních 
obalech. Skladuje se při teplotách 5 až 30°C. Chra ňte před 
přímým sluncem a teplotami pod 5°C.  

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
BONDING AGENT spojovací můstek není toxická látka. Při 
práci je však třeba používat pracovní oděv, včetně ochrany očí, 
a ochranné rukavice. Pokud budou zasaženy oči, vypláchněte je 
větším množstvím vody a ošetřete borovou vodou, při požití 
zaveďte postiženého k lékaři, který provede výplach žaludku. 
Nevyvolávejte zvracení! Při potřísnění pokožky místo ihned 
umyjte vodou a mýdlem. Další informace najdete v 
Bezpečnostním listu. 

 


