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Universalus, paruoštas naudoti,
silpno kvapo, sukibimą gerinantis
gruntas, išskiriantis mažai
lakiujų organinių junginių (LOJ)
skirtas stiprinti sukibimą su
tinkavimo, išlyginamaisiais
mišiniais ir cementiniais klijais,
tinka naudoti vidaus ir lauko
darams

KUR NAUDOJAMA
Universalus, paruoštas naudojimui gruntas vidaus ir
lauko grindims ir sienoms.
Eco Prim Grip Plus naudojamas pagerinti visų tipų
cementinio, gipsinio ir kalkinio tinko sukibimą su
betono, plytų mūro, vibropresuotų betono blokų,
lengvų betono granulių blokų ir gipso paviršiais.
Eco Prim Grip Plus taip pat pagerina plytelių
klijų ir išlyginamųjų mišinių sukibimą su drėgmės
nesugeriančiais keraminių, teraco ir akmens masės
plytelių paviršiais.

paviršiumi: betono, vibropresuotų betono blokų, plytų,
akmens, gipskartonio, medžio, keramikos, metalo
tinko ir kt.
Eco Prim Grip Plus tai paruoštas naudoti pilkas
lateksas, lengvai užtepamas voleliu arba šepečiu.
Eco Prim Grip Plus yra nedegus ir išskiria labai
nedaug lakiųjų organinių junginių (LOJ). Taigi,
produktas nėra žalingas su juo dirbantiems žmonėms
ir galutiniams vartotojams, kurie gyvens toje aplinkoje,
kur produktas buvo panaudotas. Jį galima sandėliuoti
be ypatingų atsargumo priemonių.

Keli naudojimo pavyzdžiai
• Tinko dengimas ant betono, plytų mūro pagrindų ir
kt.
• Išlyginamojo sluoksnio dengimas keraminėms,
teraco ir akmens masės grindų plytelėms.
• Keraminių ir akmens masės grindų plytelių lijavimas
ant senų keraminių plytelių grindų.

REKOMENDACIJOS
•G
 alima dirbti temperatūroje nuo +5°C iki +35°C.
• Nenaudokite Eco Prim Grip Plus kylančios
drėgmės sąlygomis.
• Eco Prim Grip Plus yra paruoštas naudoti,
produkto nereikia skiesti.
• Nenaudokite kaip sukibimą gerinančių klijų ar
lyginamojo mišinio grindims arba ant mechaniškai
apdoroto betono. Tokiais atvejais naudokite Eco
Prim T Plus.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Eco Prim Grip Plus tai silpno kvapo savo sudėtyje
tirpiklių neturintis gruntas iš sintetinės dervos ir
inertinių medžiagų vandens dispersijos. Gruntas
sukuria didelę sukibimo jėgą, yra atsparus vandeniui
ir senėjimui. Gruntas sukuria rupų paviršių, užtikrinantį
idealų tinko ir išlyginamųjų mišinių sukibimą su lygiu
ir vandens nesugeriančiu pagrindu, sumažindamas
ir tolygiai paskirstydamas absorbuojančių paviršių
vandens sugeriamumą. Išdžiuvęs gruntas garantuoja
gerą visų cementinių tinkų sukibimą su bet kokio tipo

NAUDOJIMO TVARKA
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti švarus, sausas, be pažeidimų ir
atplaišų, nuo jo nuvalyta alyva, riebalai, cementinis
pienas.
Jei gruntas tepamas ant senų grindų, prieš tepant
Eco Prim Grip Plus reikia patikrinti, ar grindys
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TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA

Konsistencija:

tirštas skystis

Spalva:

pilka

Tankis (g/cm³):

1,48

pH:

8,5

Sausųjų medžiagų kiekis (%):

70

EMICODE:

EC1 Plus - labai nedidelis į aplinką išmetamų LOJ kiekis

PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

Eco Prim Grip Plus
dengimas ant betono
voleliu

Naudojimo temperatūra:

nuo +5°C iki +35°C

Laikas nuo grunto iki tinkavimo:

15-20 minučių (priklausomai nuo pagrindo temperatūros
ir poringumo)

Laikas nuo grunto iki išlyginamojo sluoksnio
dengimo:

30-60 minučių (priklausomai nuo pagrindo temperatūros
ir poringumo)

EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI

Eco Prim Grip Plus
dengimas ant betono
teptuku

Atsparumas drėgmei:

puikus

Atsparumas senėjimui:

puikus

Atsparumas tirpikliams ir alyvoms:

geras

Atsparumas rūgštims ir šarmams:

geras

Atsparumas temperatūroms:

puikus

gerai sukibusios su pagrindu, ar nėra
įtrūkimų. Alyvos, vaško likučius, dulkes,
kitus nešvarumus pašalinkite tam skirtais
produktais ar elektriniu šlifuokliu. Jei reikia,
užtaisykite atsilupusias vietas su Planitop
Fast 330.
Prieš naudojant Eco Prim Grip Plus Plus
paviršiaus nereikia sudrėkinti.

Tinko dengimas ant
Eco Prim Grip Plus

Dengimas
Eco Prim Grip Plus galima dengti ant
pagrindo voleliu arba šepečiu ir voleliu.
Tinko arba išlyginamojo mišinio sluoksnį
galima dengti kai Eco Prim Grip Plus yra
išdžiuvęs. Trumpiausias laukimo laikas yra
nuo 15 iki 60 minučių, priklausomai nuo

aplinkos sąlygų ir pagrindo absorbcinių
savybių.
Antrąjį Eco Prim Grip Plus sluoksnį galima
dengti praėjus ilgesniam laikui nuo pirmojo
sluoksnio dengimo.
Valymas
Nesudžiuvęs Eco Prim Grip Plus lengvai
nuplaunamas vandeniu nuo grindų, sienų
ir įrankių. Sudžiuvusį produktą galima
nuvalyti alkoholiu arba Pulicol 2000.
IŠEIGA
Vienam m² sunaudojama 0,20–0,30 kg
produkto, priklausomai nuo pagrindo
absorbcinių savybių.

PAKUOTĖ
Eco Prim Grip Plus pakuojamas į 5 kg ir
10 kg statines.
LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Eco Prim Grip Plus nepraranda savo
savybių bent 12 mėnesių laikomas
normaliomis sąlygomis originalioje
neatidarytoje pakuotėje.
PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto
naudojimo galite rasti saugos duomenų
lape, kurį rasite www.mapei.no.
Saugoti nuo vaikų. Dirbant su produktu
ir jam džiūstant reikia užtikrinti tinkamą
vėdinimą. Dirbant su produktu negalima
valgyti, gerti ar rūkyti. Produktui patekus
į akis, plaukite tekančiu vandeniu.
Saugokite, kad produktas nepatektų
į kanalizaciją, vandens telkinius ar
dirvožemį. Įrankius reikia valyti muiluotu
vandeniu. Tuščius indus atiduoti perdirbti.
Sudžiuvusio produkto likučius galima
išmesti kaip buitines atliekas. Produkto
sudėtyje yra biocidų BIT ir CIT/MIT
(3:1). Alergiškiems žmonėms svarbios
informacijos ieškokite Techninių duomenų
lape arba teiraukitės telefonu:
+47 62 97 20 00.
Produkto sudėtyje yra:
vandens, rišiklio, plastifikatoriaus,
priedų, konservantų (Vdl-RL 2018 m.
birželio 1 d.).
PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI
PROFESIONALAMS.
ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra
pateiktos pagal geriausius turimus mūsų
duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju
visą aukščiau pateiktą informaciją reikia
vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti

jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl
šios priežasties asmuo, norintis naudoti
produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka
pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo
atveju naudotojas pats yra atsakingas
už visas produkto naudojimo paskirtis.
Visais atvejais vartotojas pats atsako už
visas pasekmes, susijusias su produkto
naudojimu.
Dabartinę techninių duomenų lapo
versiją rasite mūsų internetinėje
svetainėje www.mapei.no
TEISINIS PRANEŠIMAS:
Šio techninio duomenų lapo (TDL)
turinį galima kopijuoti į kitą su
projektu susijusį dokumentą,
tačiau tas dokumentas nepapildo
ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI
gaminio montavimo metu galiojančių
reikalavimų. Naujausią TDL ir
informaciją apie garantiją galite
atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.

Eco Prim Grip Plus
Plusdengimas voleliu
ant plytelių

Šiuo ženklu žymimi Mapei produktai, kurie
išskiria labai nedaug lakių organinių junginių
(LOJ). Tą patvirtina tarptautinė organizacija
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.), kontroliuojanti grindų dangoms naudojamų
produktų LOJ emisiją.

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima
pagal užklausimą ir
www.mapei.no

Savaime išsilyg inančio
mišinio Uniplan Eco
tepimas ant išdžiuvusio
Eco Prim Grip Plus
sluoksnio ant senų
grindų
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Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

(GB) A.G. BETA
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BUILDING THE FUTURE

