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Technický list  
ADHEZNÍ MŮSTEK ALF PR50 
VLASTNOSTI 
 
Výborná zpracovatelnost, bez sedimentace křemičitého písku, 
vysoká přídržnost na hladké povrchy, zvýšení přilnavosti výrobků 
ALFEMA, vysoko paropropustný, bez zápachu, odolný vůči 
povětrnostním vlivům, stárnutí, voděodpudivý, nehořlavý. 
 
Adhézní můstek je jednosložkový bezrozpouštědlový zpevňující a 
podkladový nátěr na staré a nové podklady (jako je např. 
dlaždice, obklady, umakart, beton, emailové nátěry, desky z 
tvrdého vlákna, omítky, OSB desky, sádrokarton, dřevotříska) 
pod  Tekutou gumu TG500, HB500, Tekutou dlažbu BL100. K 
vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, 
vodoodpudivý, difúzní a povětrnostně stálý. 
 
 
Speciální spojovací můstek na nenasákavé, nasákavé a nestabilní 
podklady vyvinutý pro zvýšenou přilnavost výrobků ALFEMA.  ALF 
PR50  na bázi syntetické živice, ve vodní disperzi, s obsahem 
křemičitých plniv a s velmi nízkým obsahem prchavých, 
organických látek, připravený na přímé použití, zlepšující 
přídržnost, který je možné použít v interiéru i exteriéru. Vytváří 
oddělující vrstvu, drsný nelepivý podklad s vysokou přilnavostí. 
Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost 
výrobků ALFEMA. 
 

POUŽITÍ 
 
Na nenasákavé i nasákavé podklady, v interiéru, v exteriéru, na 
anhydridové podklady, na nestabilní podklady, zpevnění starých i 
nových povrchů, nekonstrukční a pohledový beton, cihlové stěny, 
vyzrálé vápeno-cementové omítky,  umakart,  sklo, dřevěné, 
papírové, sádrokartonové povrchy, dřevotřísku, OSB desky, 
obklady a dlažby a pod. 
 

PŘÍPRAVA POVRCHU, APLIKACE 
 
Nevhodné nanášet na promrznuté a zmrznuté podklady a při 
teplotách pod +5°C! Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez 
vodorozpustných solí, mastnot a oleje, nové omítky musí být 
vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Před aplikací 
důkladně promíchejte! Natírejte malířskou štětkou nebo 
válečkem. Nanáší se v jedné vrstvě. Během aplikace je nutné ALF 
PR50 promíchávat, aby si udržel rovnoměrnou konzistenci. Při 
teplotě vzduchu a podkladu +20°C a relativní vlhkosti 65% je ALF 
PR50 přetíratelný po 2 hodinách. Minimální aplikační teplota je 
+5°C, maximální teplota je +35°C. Spotřeba (v závislosti na 
povrchu) 0,15 – 0,30 kg/m2. ALF PR50 je připravený na přímé 
použití, bez dodatečného ředění. UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte v 
případě vzlínající vlhkosti. 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Vzhled Krémová tekutina 
Objemová hmotnost 1,48 kg/m3 
Spotřeba (dle druhu 
povrchu) 

0,15 – 0,30 kg/m2 

Teplota při aplikaci +5 °C / +35 °C 
Obsah sušiny 70 % 
Doba zasychání při 20 °C a 
65 % vlhkosti 

15 - 60 minut 

Doba vytvrdnutí 
hod ≈ 6 
dle teploty, savosti podkladu a rel. 
vlhkosti 

Minimální teplota vytvoření 
filmu 

+5 °C 

Rychlost schnutí 1 - 4 hod. 
Bod varu 100 °C 
Ředění Neředí se 
Vydatnost až 6,5 m2/kg 
PH 8 
Viskozita 300 - 1000 mPa.s 
Odolnost proti vlhkosti 

Odolnost proti stárnutí 

Odolnost proti olejům a 
rozpouštědlům 

Odolnost proti kyselinám a 
zásadám 

Teplotní odolnost 

Výborná 

Výborná 

Přiměřená 

Přiměřená 

Výborná 

 
Pozn.: Tyto hodnoty odpovídají laboratorním zkouškám a mohou být 

mírně upravené v závislosti na podmínkách při aplikaci. 
 
 
 

BEZPEČNOST 
 
ALF PR50 není považovaný za nebezpečný výrobek v smyslu 
aktuálních norem a předpisů platných při zatřiďovaní výrobků. 
Přesto se doporučuje při práci používat ochranné brýle, rukavice 
a dodržovat běžná opatření platné jako při manipulaci s ostatními 
chemickými výrobky.  
Čištění: Pokud není ALFPR50 ještě vytvrdnutý, nářadí a nádoby 
čistou vodou. V momentu zaschnutí je možné čištění ředidlem 
(xylen).  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
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BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
ALF PR50 je dodávána v plastovém kýblu 5kg. Výrobek se 
uchovává ve svém původním balení při teplotách v rozmezí od 
+5°C do +30°C. Výrobek nesmí zmrznout! Balení chraňte před 
vystavením přímému slunečnímu záření. Doba expirace je 12 
měsíců od data výroby. 

SPOTŘEBA 
0,15 – 0,30 kg/m2 
 

AKTUALIZACE 
Vydáno 8. 10. 2018, revidováno 12. 2. 2020

 
Údaje a technické návody obsažené v tomto technickém listě odpovídají nejnovějším výsledkům testů výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací 
s cílem dosažení optimálního výsledku, tyto údaje však musí být uvažovány bez závaznosti. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při 
aplikacích je každý uživatel povinen se přesvědčit o vhodnosti použití produktu ve svých podmínkách vlastními zkouškami. Všechny výše uvedené údaje, 
parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. 
Vzhledem k tomu, že podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce/dodavatele, výrobce/dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za použití výrobku. 
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předcházejícího upozornění. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější 
verzí. Aktuální verzi technického listu si vyžádejte na info@tekuta-guma.cz. Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechny předchozí vydání. 


