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Základ 
Supergrund D4 
(Supergrund D4)  
 
 
 

���� disperzní adhezní m ůstek   
���� mnohostranné použití  
����    minimální obsah emisí EC1 Plus  
���� integrované zapískování 
 
 
 

Popis výrobku 
 
Bezrozpouštědlový rychleschnoucí jednosložkový 
žlutý adhezní můstek na bázi speciální disperze 
(styrolakrylát), plněný křemičitým pískem, připravený 
k okamžitému použití. Po zaschnutí vytváří jemně 
drsný povrch. Vhodný  na podlahové vytápění 
a zatížení kolečkovým nábytkem. 
 
 

Použití 
 
V interéru i exteriéru, jako adhezní můstek na stěny 
i podlahy. K přípravě nesavých a dřevěných  
podkladů  použijte Základ Supergrund D4 neředěný, 
u savých podkladů ředěný vodou 1 : 1 pro lepší 
průnik do podkladu. Speciálně vhodný před aplikací 
lepicích, hydroizolačních a nivelačních hmot a jako 
rychlý adhezní můstek při lepení obkladu na obklad.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
  1 kg plastová dóza       10 ks v kartonu / 320 kg na paletě  
   5 kg plastový kbelík                85 kbelíků / 425 kg na paletě 
10 kg plastový kbelík                 36 kbelíků / 360 kg na paletě 
 
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte 
před mrazem. 
 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 0,1 – 0,15 kg/m2  

Teplota zpracování: +15°C až + 25°C 

Teplota podkladu:                    > +15°C 

Hustota: cca 1,28 g/cm3 

Barva: žlutá  

Doba schnutí:                          cca 60 minut 

                                                (nesavý podklad) 

                                                až 12 hodin 

                                                (savý podklad)   
 
 

Zkoušeno podle 
 
EMI kód: EC 1 plus 
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Zpracování 

 
 
Doporu čené nářadí: 
Malířská štětka, pěnový váleček, štětec. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem. 
Na staré glazované obklady, klinkery, teraco, umělý 
kámen, bedněný hlazený beton (přebruste), na pevně 
držící zbytky lepidel a nivelačních hmot, na pevně držící 
podlahoviny z  PVC (přebruste), dřevotřísku, dřevo, 
cementové i anhydritové potěry a na litý asfaltový potěr. 
I ve vlhkém prostředí pod obklady, však v součinnosti 
s Murexin hydroizolačními hmotami.  
 

Příprava podkladu: 
Podklad přebruste, zbavte prachu (zameťte, 
vysajte), ověřte jeho  vyzrálost. Na podkladech se 
zbytky odbroušených podlahových lepidel vždy 
proveďte zkoušku přilnavosti. 
 

 
Zpracování:  
Základ Supergrund D4 nanášejte vhodným nářadím 
neředěný rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku 
louží. Při aplikaci na nasákavé podklady (většinou 
cementový nebo anhydritový potěr) zřeďte vodou v 
poměru až 1 : 1. Nanášení dalších materiálů je 
možné až po zaschnutí Základu Supergrund D4 , tedy 
u nesavých podkladů po cca 60 minutách, 
u cementem pojených nasákavých podkladů po cca 
1 – 2 hodinách, na anhydritu po cca 12 hodinách, 
vždy v závislosti na klimatických podmínkách. 
Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém 
stavu materiálu, nářadí po použití omyjte vodou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Murexin výplňové hmoty: Opravná hmota na beton SF 80 nebo SF 83, Opravná hmota na anhydrit CA 85 
Murexin nivelační hmoty: Nivelační hmota Objekt Plus OS 50, Nivela ční hmota expresní SL 52, Nivela ční hmota 
Extrém NE 30, Nivela ční hmota na d řevěné podlahy NH 75, Nivela ční hmota na anhydrit CA 40, Nivela ční hmota na 
anhydrit CA 20, Nivela ční hmota ST 12, Nivela ční hmota ST 25, Nivela ční hmota podlahová FSM 20 
Nivelační hmota Exteriér FMA 30  
Murexin lepicí malty 
Murexin lité vodotěsné výrobky 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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