
Technický list 
Stavební chemie  

 

Emulze adhezní  
HE 20  
(Haftemulsion HE 20) 
  
 
 

���� vynikající adhezní m ůstek  
���� zvyšuje p řídržnost malt a beton ů 
����   jednoduché zpracování 
����   interiér i exteriér 
 
 
Popis výrobku 
 
Univerzální zušlechťovací přípravek na bázi alkáliím 
odolných polymerů bez obsahu změkčovadel. 
Výrazně zlepšuje přilnavost materiálů, omezuje vznik 
napětí při tuhnutí a tvrdnutí betonových a maltových 
směsí, neboť zvyšuje jejich pružnost, omezuje 
nasákavost, zvyšuje vodoodpudivost a zlepšuje 
zpracovatelnost cementem pojených hmot.  
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru k vytvoření adhezního povlaku, 
jako zušlechťující přísada do malt a betonů, jako 
penetrace a adhezní můstek pod vyrovnávací hmoty.  
 
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
1 kg plastová láhev           378 kanystrů / 378 kg na paletě                         
5 kg plastový kanystr              96 kanystrů / 480 kg na paletě                  
25 kg plastový kanystr            24 kanystrů / 600 kg na paletě 
                   
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

 

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

Spotřeba:  cca  20% záměsové                                                                                         

vody 

Hustota:                                    cca 1,0 g /cm3  

Teplota zpracování:                  nad +5°C   

pH hodnota:                              cca 6,5 

Viskozita:                                  11 sec. (DIN 4)  

 
   
 
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Podklad: 
Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, 
zbavený nečistot, prachu, zmrazků, mastnot, separačních 
vrstev a volných částic. 
Vhodné použití na všechny obvyklé minerální stavební 
podklady. 
Nevhodné použití: na dřevo, kov, plasty a vodoodpudivé 
podklady.  
  

Zpracování: 
1) Spojení starého a čerstvého betonu nebo malty: 
Na očištěný podklad naneste malířskou štětkou, 
válečkem nebo kartáčem neředěnou Emulzi adhezní HE  
20, na hodně savý podklad pak emulzi nařeďte vodou 
v poměru 1 : 1 a vmasírujte do podkladu. Do ještě 
lepivého filmu aplikujte maltu nebo beton, jejichž 20% 
obvyklého množství záměsové vody nahraďte stejným 
množstvím Emulze adhezní HE 20 . Pokud nanášíte tenké 
vrstvy betonu nebo malty a nebo je aplikujete na velmi 
hladký podklad,  pak použijte adhezní povlak vytvořený z 
Emulze adhezní HE 20 s 20% cementu 

Do takto připraveného adhezního povlaku pak nanášejte 
vrstvu betonu nebo malty systémem „mokré do mokrého“. 
 
2) Zušlecht ění pot ěrů: 
Přídavek 20 % Emulze adhezní HE 20  do záměsové vody 
zvýší pevnost v tahu za ohybu potěru a sníží tak výrazně 
nebezpečí vzniku smršťovacích trhlin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Adhezní m ůstek pod vyrovnávací hmoty: 
Ke zlepšení přilnavosti vyrovnávacích nebo opravných 
hmot apod. připravte podklad nánosem Emulze adhezní  
HE 20 zředěné vodou v poměru 1 : 1. Následující vrstvy 
nanášejte vždy systémem mokré do mokrého. 
 
Další zpracování: 
Povrch čerstvě zhotovených malt, potěrů a omítek 
chraňte vhodnými opatřeními před příliš rychlou ztrátou 
vlhkosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

 
 
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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