PRIMACEM GRIP

Promotor adhezji z suchą nawierzchnią
Uniwersalny podkład promotora adhezji gotowy do użycia, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz, bez emisji lotnych substancji organicznych, na
bazie żywic syntetycznych w wodnej dyspersji i obojętny o charakterze
krzemionkowym.

Właściwości
• Zapewnia chropowatą powierzchnię zapewniającą doskonałą przyczepność na
gładkich lub słabo chłonnych podłożach.
• Stosowany jest do nakładania mikrocementu, tynku, układania płytek na
podporach betonowych, płytek ceramicznych, płytek hydraulicznych...
• Nakłada się za pomocą wałka lub pędzla w jednej warstwie.
• Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

Potrzebna kwota
0.25 l/m2, w zależności od porowatości wsparcia.

Dane techniczne
Typ polimeru: Akryl
Wygląd: Mleczna ciecz granulowana
PH: Między 7,5 a 9 Gęstość pozorna: 1,5 ± 0,05 g / cm3
Suche w dotyku: 3/4 h, w zależności od zastosowanej grubości i warunków
atmosferycznych.

Zastosowanie
Powierzchnia musi być sucha, czysta i twarda, wolna od tłuszczów i olejów.
Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem i naniesieniem Primacem GRIP
na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka. Od 15 do 30 minut, w zależności
od warunków otoczenia i chłonności podłoża, może być nakładany na tynk,
tynkowanie.
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Szczególne środki ostrożności
Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami, przemyć dużą ilością wody przez 15 minut.
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem.
Nie połykać. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o
pomoc lekarską.
Zaleca się przestrzeganie następujących środków:
• Dobra wentylacja.
• Okulary ochronne.
• Rękawice gumowe.
Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy
zamknąć pokrywę.
Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach
użytkowania. Nie zawiera on żadnych szkodliwych substancji, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami wymagają zastosowania dodatkowych środków w zakresie
etykietowania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowania

Dostępny w puszkach z tworzywa sztucznego o pojemności 5 litrów.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania
Produkt powinien być przechowywany w zamkniętym oryginalnym opakowaniu,
chroniony przed warunkami atmosferycznymi w temperaturze od 10°C do 30°C
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła
i światła słonecznego. Okres przydatności do spożycia wynosi 1 rok od daty
produkcji, jeżeli jest przechowywany w dobrze zachowanych warunkach.

Produkt nie powinien być używany do celów innych niż określone bez uprzedniego uzyskania instrukcji
w piśmie. Obowiązkiem użytkownika jest zawsze podjęcie odpowiednich środków w celu zastosowania
się do wymagania określone w lokalnych przepisach. Arkusze bezpieczeństwa produktów są dostępne
dla profesjonalistów. To karta techniczna będzie ważna do momentu pojawienia się nowego wydania.
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