
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

POUŽITÍ
COLZUMIX® - Haftgrund N2 Plus je speciální modifikovaný transparentní ad-
hezní nátěr pro všechny zálivkové hmoty BIGUMA® obsahující asfalt. Adhezní 
nátěr se používá zejména u spár v betonových dopravních plochách, u kterých 
je v důsledku jejich konstrukce nutné počítat s větší vnášecí silou do prostoru 
boku spár. Dále se adhezní nátěr uplatní především tam, kde lze na základě 
složení betonu předpokládat povrch boků spár s kritickou přilnavostí. 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
Přípravné práce
Zalévané betonové nebo asfaltové spáry se podle potřeby vyfoukají dočista 
stlačeným vzduchem nebo se vyčistí kartáčovým strojem, přičemž je nutné 
dávat pozor na prostorové oddělení mezi čisticími a zalévacími pracemi. Pro 
umělé vysoušení nebo předehřátí vyplňovaného prostoru se případně používa-
jí horkovzdušné lanzety.

Nanášení základního nátěru
Základní nátěr má za úkol vázat prach ulpívající na betonu nebo asfaltu 
 a vytvářet pevně přilnavou vrstvu, která se později spojí s nanášenou  
spárovací hmotou. 

COLZUMIX® - Haftgrund N2 Plus je možné na boky spáry stříkat nebo na-
nášet štětcem. Základní nátěrový prostředek musí úplně pokrýt filmem boky 
vyplňovaného prostoru. Doporučuje se natřít na vozovku po obou stranách 
spáry proužek o šířce asi 1 cm. Smí být použito pouze takové množství nátěru, 
které nebude stékat na dno spáry.

Vyplňování spár
Před zaplnění spáry asfaltovou zálivkovou hmotou je nutné vyčkat na za-
schnutí základního nátěru. Adhezní nátěr by měl být odolný proti setření prs-
tem. Spára natřená základním nátěrem COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus musí 
být bez prachu a suchá, aby bylo zaručeno intenzivní spojení s betonem nebo 
asfaltem. Spára by se měla vyplňovat ihned po zaschnutí základního nátěru.        
Je třeba zabránit znečištění zaschlého základního nátěru prachem nebo vo-
dou, protože to by snižovalo přilnavost boků spáry a zálivky.

SPOTŘEBA MATERIALU
cca 3 % použité zálivkové hmoty.

BALENÍ

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně je nutné dodržovat pokyny podle bezpečnostního listu. Ten 
obsahuje informace vztahující se k bezpečnosti zejména při skladování, 
transportu a zacházení s COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus.

VLASTNOSTI
COLZUMIX® - Haftgrund N2 Plus spl-
ňuje požadavky technických dodacích 
podmínek pro výplně spár v dopravních 
plochách (TL Fug-StB 01) a požadav-
ky „Švýcarského sdružení norem“ na 
primární nátěry (SNV 671 625a).

COLZUMIX® - Haftgrund N2 Plus má 
následující charakteristické vlastnosti:
• Velmi dobře přilne k téměř jakémukoli  
   podkladu, zejména asfaltu a betonu
• Je vhodný pro místa s kritickými           
   podmínkami, např. plochy určené 
   pro letecký provoz
• Aplikovaný adhezní nátěr rychle schne
• Vykazuje vysoký stupeň pronikání       
   prachu 
• Zaručuje dobré spojení mezi boky     
   spáry a nanesenou spárovací hmotou  
   BIGUMA®  
• Je odolný proti vodným roztokům,   
   solím, zředěným kyselinám apod.
• Je nízkoviskózní, a proto se snadno    
   zpracovává

POVĚTRNOSTNÍ VLIVY
Připravené spáry se smí zalévat jen za 
suchého počasí a při povrchové teplotě 
stavebního dílce vyšší než 0 °C.

SKLADOVÁNÍ
Skladovat jen v dobře větraných pro-
storách. Zamezit přímému působení 
slunečního záření. V chladnu a suchu 
je produkt skladovatelný minimálně 24 
měsíců.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Přístroje - Benzín nebo obvyklá ředidla
Při styku s kůží - Mycí pasta na ruce

PŘEDPISY STANOVENÉ
VÝROBCEM
Při výrobě, resp. vyplňování spár je 
nutné dodržovat mimo jiné následující 
předpis:
• ZTV Fug-StB 01

Tyto výrobní informace odpovídají momentálnímu 
stavu informací. Udané hodnoty jsou průměrné 
hodnoty za normálních podmínek. Zpracovatel je 
povinen přezkoumat vhodnost a možnost použití 
pro zamýšlený účel. Rádi Vám zodpovíme Vaše 
dotazy ohledně speciálního použití. Platí naše 
Obchodní podmínky.   

Stav: 04/18

COLZUMIX® – Haftgrund N2 Plus
Plastový adhezní nátěr do spár v silně namáhaných dopravních plochách

Balení Paleta/balení Paleta kg Stohování palet Celkem
Plast 5 l 75 375 1 375
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