
    

 

 

DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41  Popůvky 

 

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354 

Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz 

distrimo@distrimo.cz 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

PERDIX – 521 ADHEZNÍ MŮSTEK 

 
 

 

Charakteristika výrobku 

 
Perdix – 521 Adhezní můstek je jednosložkový, bezrozpouštědlový základní nátěr na 

bázi polymerové disperze s obsahem jemného křemičitého písku. Zpevňuje podklad, 

sjednocuje savost a zvyšuje přídržnost následných vrstev materiálu. Je vhodný na 

staré i nové podklady, jako např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, 

desky z tvrdého vlákna, omítky apod. Je vhodný jako podklad i pod flexibilní lepidla 

na obklady, dlažbu a samonivelační hmoty.  

 

 

Vlastnosti 

 
Adhezní můstek je jednosložkový, okamžitě použitelný a lehce aplikovatelný. 

Neobsahuje rozpouštědla. Zpevňuje podklad, sjednocuje savost a zvyšuje přilnavost 

jednotlivých následných vrstev materiálů. Zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy. 

Je vysoce odolný proti alkalické hydrolýze, difúzní, vysoce paropropustný a odolný 

proti povětrnostním vlivům, vlhku, vodě - po vytvrzení. 

 

 

Oblast použití 

 
• Vhodný pro použití do interiéru i exteriéru 

• Nátěry režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky 

• Nátěry stěn a stropů před novými malbami a nátěry 

• Nátěry umakartových jader, neodstraněných obkladů a dlažby 

• Nátěry fasádních omítek před nátěry fasádními barvami v interiérech i 

exteriérech 
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• Nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, 

lepidel a stěrek 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

 

Báze polymerová disperze, jemný křemičitý písek 

Tepelná odolnost +5 °C (při přepravě nesmí zmrznout) 

Aplikační teplota +5 / +30 °C 

Doba úplného vytvrzení > 12 hod. 

Přibližná spotřeba  0,2 kg/m2 

Maximální poměr ředění 1:1 (pro velmi savé podklady) 

 

 

 

 

Likvidace 

 
Prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně komunálního odpadu. Po 

vymytí je obal recyklovatelný.  

 

 

 

Skladování 

 
Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotách +5°C až +25°C 

v originálně uzavřených obalech. Chraňte před přímým slunečním zářením a 

působením tepla a mrazu. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na 

obale. 
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