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SolidLux Adhesive 6000  
 
Popis produktu  
 
Transparentní adhezní nát r, bez obsahu edidel. Vytvrzuje se p ímou expozicí UV zá ení. Pro 
kombinaci s nát ry systému SolidLux.  
 
-  Minimální omezení uživatel  podlahy  
-  Ihned po vytvrzení p ipraven k nanesení další vrstvy barvy  
-  Bez obsahu rozpoušt del  
-  Excelentní adheze k betonovému podkladu 
-  M že být aplikován p i velmi nízkých teplotách  
-  Vhodný pro hladké a protiskluzové povrchy 
-  Vod odolný  
-  Snadno aplikovatelný 
-  Vytvrzuje nezávisle na teplot   
- Dual Cure technologie 
 

as jsou peníze: podlahový nát r SolidLux system m že být aplikován b hem b žného provozu pouze s 
minimálním omezením b žného používání upravované podlahy. Další d ležitá výhoda - která se nedá vyjád it 
v pen zích - je spokojenost resident  a uživatel  ve ejných prostor , galerií, balkon , parkovacích ploch atd. 
Správn  naplánovaná pracovní metoda eliminuje pot ebu asových omezení.  
 
Oblasti použití  
 

že být použit venku i uvnit  na libovolném minerálním povrchu. Pro mechanicky a chemicky namáhané 
(pr myslové) podlahy ve skladech, výrobních prostorech parkovacích garážích, balkónech, galeriích, 
venkovních terasách, schodištích a dílnách. Je použitelný i na stávajících nepoškozených epoxydových nebo 
polyuretanových základních nát rech. Používat výhradn  v kombinaci s produkty SolidLux systému a 
Aeroterm UV vytvrzovacími za ízeními. 
 
Odstíny a balení  
 
Transparentní. Dostupný v 1,25 a 2,5 kg kontejnerech (plechovkách). 
. 
 
Vlastnosti a charakteristika 
 
Typ UV-tvrditelný akrylátový syntetický resin  
Hustota p i 20°C cca 1.15 kg/dm3  
Viskozita p i 20°C cca. 90 KU  
Sušina cca.100% objemových  
Doba vytvrzení ipraven k užívání okamžit  po vytvrzení (p ímá expozice UV zá ením)  
Adheze > 4.0 N/mm2. V souladu s požadavky normy EN 1542 (požadované minimum 1.5 
 N/mm2 pro betonové povrchy) 
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SolidLux Adhesive 6000 (pokra .) 
 
Návod k použití 
 
Aplikace št tec, vále ek  
 SolidLux Adhesive 6000 je ur en k panetraci porézních minerálních povrch  a 
 dále jako p ídavek do n kterých materiál  systému SolidLux pro zvýšení 
 adheze. Viz technické listy jednotlivých produkt . 
UV vytvrzování mobilní UV vytvrzovací jednotka FloorStar nebo ru ní UV vytvrzovací jednotka 
 HandStar (výrobce Aeroterm, a.s., www.aeroterm.cz). Vzdálenost mezi UV 
 lampou a nánosem barvy 2 - 5 cm 
Rychlost UV vytvrzování   max. 6 m / min. P etvrzení lze zabránit stálým pohybem UV lampy.  

ed ní ne edí se, materiál je "ready for use" 
Podmínky použití   Teplota povrchu musí být nejmén  3°C nad teplotou rosného bodu aby se 
 zabránilo kondenzaci. Upravovaný povrch m že obsahovat max. 4% vlhkosti. 
 i aplikaci chra te povrch p ed p ímým slune ním sv tlem (UV). 
 

ležité body - chra te p ed expozicí p ímým slune ním sv tlem (UV) zastín ním 
 upravované  plochy 
 - pro dosažení správné adheze musí být upravovaný povrch istý a dob e 
 soudržný 
  
 - barvu dob e mechanicky promíchejte p ed použitím a po p estávkách mezi 
 použitím (pomalé míchání) 
 - nanášejte pomocí nylonového vále ku (nízký vlas, 6-7 mm) 
 - nenanášejte siln jší vrstvu, než je uvedeno v návodu (viz teoretické pokrytí) 
 - ihned po nanesení a rozet ení vrstvy prove te její vytvrzení p ímou expozicí 
 UV zá ením 
 - p i pochybnostech, zda je vrstva vytvrzena dostate , vytvrzení opakujte   
 - ihned po vytvrzení aplikujte další vrstvy systému SolidLux 
 - SolidLux vytvá í typický odér 
 

išt ní ná adí     Terpentýn. išt ní ná adí není nutné, pokud je chrán no p ed UV zá ením 
 (slune ní zá ení, vytvrzovací za ízení ...), m že být používáno opakovan . 
 

Teoretické pokrytí p i tlouš ce 130 mikrometr  suché vrstvy, p ibližn  7 m2/kg (cca 130-150 g/m2)  
 
Praktické pokrytí v závislosti na metod  aplikace a struktu e povrchu cca 95% teoretického pokrytí 
 Tlouš ka nánosu 130 mikrometr  
 
Opat ení - zajist te dostate né v trání b hem aplikace a UV vytvrzování. Používejte osobní 
 ochranné prost edky jako rukavice, ochranu zraku, vhodnou obuv a od v.  
 - pro ochranu obsluhy p ed p ímou expozicí UV zá ením b hem UV vytvrzování je 
 nutno zajistit ochranný obli ejový štít a kompletní ochranu k že. Podrobné 
 informace na www.solidluc.cz, www.solidlux.sk. 
 

Hygiena a životní prost edí 
 

BREEAM Tento produkt obsahuje max.500 g/l VOC (EU limit, kat. A/j) To odpovídá 
 požadavk m  HEA9 
Bod vzplanutí >100 OC 
Bezpe nostní pravidla Uživatel je odpov dný za dodržení p íslušných národních p edpis  vztahujících 
 se k bezpe nosti, ochrany zdraví a životního prost edí. Podrobné informace a 
 esná data vyhledejte v poslední verzi bezpe nostního listu. 
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SolidLux Adhesive 6000 (pokra .) 
 

Produktová data 
 

Skladování skladujte na chladném a suchém míst , chra te p ed mrazem 
Max.doba skladování 6 m síc  (v originálním t sn  uzav eném balení) 
 
 

Systém 
 
Kompletní SolidLux systém obsahuje 5 produkt . 
Všechny produkty jsou ur eny k UV vytvrzování a okamžit  po vytvrzení umož ují plnou zatížitelnost 
(dosahují okamžité mechanické a chemické odolnosti) 

 
 Vrchní nát r Základní nát r St rka Adhesivum Tmel 
 - robustní, odolný - vhodný jako základ - vyrovnávací nát r - zpev uje porézní - lokální opravná 
 vrchní nát r nebo mezivrstva - velmi dobrá tekutost substráty pasta pro vypln ní 
 - excelentní životnost - silná adheze - dual-cure technologie - jednoduché zpracování d r a jiných v tších 
 i ve venkovním prost edí - bez edidel - bez edidel - dual-cure technologie vad 
 - perfektní istitelnost   - bez edidel - bez edidel 
 - bez edidel 
  

  
 
 
 prefab. betonová  betonové  stávající 
 schodišt   povrchy  PU nát ry 
  
 edúprava  edúprava  edúprava 
 broušení  broušení  broušení 
 diamant/papír  diamant/papír  diamant/papír 
 
  dle pot eby  dle pot eby 
  SolidLux Adhesive 6000 <                           > SolidLuxScreed 6010 
  (porézní povrchy)  (nerovné povrchy) 
 
 SolidLux Basecoat 9000  SolidLux Basecoat 9000  SolidLux Basecoat 9000 
 + SolidLux Adhesive 6000 
 
 SolidLux Basecoat 9000  SolidLux Basecoat 9000 
 
 SolidLux Topcoat 9010  SolidLux Topcoat 9010  SolidLux Topcoat 9010 


