
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Felhasználásra kész, általános használatú alapozó 
bel- és kültéri padlókhoz és falakhoz.
Az Eco Prim Grip beton, tégla, vibropréselt 
betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk 
felületeken alkalmazható bármely cement-, gipsz- és 
mészbázisú vakolat tapadásjavítására.
Az Eco Prim Grip alkalmas továbbá hidegburkolati 
ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő és 
simítóanyagok tapadásjavítására nem-nedvszívó 
felületeken, pl. beltéri kerámia-, terrazzo és 
természetes kő burkolatú padlókon.

Jellemző alkalmazások
•	Beton-, tégla-, stb. aljzatokra bedolgozott vakolat 

tapadásjavítása.
•	Meglévő beltéri kerámia, terrazzo és természetes 

kő burkolatú padlókra bedolgozott simító és 
aljzatkiegyenlítő habarcs tapadásjavítása.

•	Kerámia és természetes kőlap burkolatú padlók 
fektetése közvetlenül a régi kerámia padlóra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Az Eco Prim Grip kiválóan tapadó, víz- és 
öregedésálló, oldószermentes, akrilgyanta-
bázisú, válogatott adalékanyag tartalmú, vizes 
diszperziós alapozó. Ideális érdes aljzatfelület 
vakolatok, aljzatkiegyenlítő és simítóhabarcsok 
bedolgozásához, kiváló tapadást biztosít sima, 
kismértékben nedvszívó felületeken is, valamint 
nedvszívó felületeken csökkenti és egységesíti 

a nedvszívó-képességet. Száradása után szilárd 
tapadófelületet ad bármely cementkötésű 
keverék számára olyan aljzatokon, mint pl.: beton, 
pórusbeton, tégla, természetes kőlap, gipszkarton, 
fa, kerámia, fém, vakolat, gipsz, stb.
Az Eco Prim Grip egy felhasználásra kész szürke 
latex, amely hengerrel vagy ecsettel könnyen 
felhordható.
Az Eco Prim Grip nem tűzveszélyes, és nagyon 
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású 
(VOC). Ezért a termék mind a burkolók, mind a 
végfelhasználók egészségére ártalmatlan. Minden 
különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
•	A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz 

+5°C és +35°C között hordja fel.
•	Ne használja az Eco Prim Grip-et felszivárgó 

nedvességnek kitett aljzatokon.
•	Az Eco Prim Grip felhasználásra kész, ezért ne 

hígítsa.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
Az aljzat legyen tiszta, száraz, megfelelően érlelt és 
olajtól, zsírtól, cementtejtől és laza részektől mentes.
Az Eco Prim Grip felhordása előtt az aljzat előzetes 
benedvesítése nem szükséges.

Felhordás
Az Eco Prim Grip hengerrel vagy ecsettel hordható 

Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású 
(VOC), akrilgyanta-bázisú, 
felhasználásra kész, általános 
használatú, szilikahomok tartalmú 
vizesdiszperziós tapadásfokozó 
alapozó, amely különösen alkalmas 
vakolatokhoz, aljzatkiegyenlítő 
simítóanyagokhoz és hidegburkolati 
ragasztóhabarcsokhoz, 
ragasztókhoz
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: sűrűnfolyós

Szín: szürke

Sűrűség (g/cm³): 1,51

pH: 8,5

Szárazanyag-tartalom (%): 72

Brookfield-viszkozitás (mPa·s): 3.000 
(4-es rotor - 20 ford./perc)

EMICODE: EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Várakozási idő vakolat bedolgozása előtt: 15-20 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-
képessége függvényében)

Várakozási idő aljzatkiegyenlítő bedolgozása előtt: 30 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-
képessége függvényében)

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvességállóság: kitűnő

Öregedésállóság: kitűnő

Oldószer- és olajállóság: mérsékelt

Sav- és lúgállóság: mérsékelt

Hőmérsékletállóság: kitűnő

Eco Prim Grip 
felhordása hengerrel 
betonfalra

Eco Prim Grip 
felhordása ecsettel 
betonfalra

Vakolat bedolgozása 
Eco Prim Grip-re
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TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett 
műszaki adatok, javaslatok és utasítások 
mindig csak a megadott feltételek 
mellett érvényesek. Az ettől eltérő 
munkakörülményekre és felhasználási 
területekre nem jelentenek kötelezettséget. 
Amennyiben a fentiekben ismertetettől 
eltérő munkakörülmények között vagy 
felhasználási területeken akarják a terméket 
használni, akkor a termék használatának 
megkezdése előtt megfelelő számú próbát 
kell végezni. Bár a termékismertetőben 
szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, ettől függetlenül csak a 
termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

fel az aljzatra. A megszáradt Eco Prim Grip- 
re bedolgozható a vakolat vagy a 
simítóhabarcs. A legrövidebb várakozási 
idő 15 és 60 perc között változik a 
környezeti viszonyok és az aljzat 
nedvszívó-képessége függvényében. Az 
Eco Prim Grip második rétegét az első 
réteg felhordása után hosszabb idő múlva 
is fel lehet hordani.

Tisztítás
A friss Eco Prim Grip a padló- vagy 
falburkolatról és a szerszámokról bő vízzel 
mosható le. Megkötött állapotban csak 
alkohollal vagy Pulicol 2000-rel  
távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET
0,20-0,30 kg/m² az aljzat nedvszívó 
képességétől függően.

KISZERELÉS
Az Eco Prim Grip 5 és 10 kg-os 
vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ
Normál körülmények között, fagytól védett 
helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 
12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
Az Eco Prim Grip a készítményekre 
vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint 
nem minősül veszélyesnek. MIndazonáltal 
javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget 
és védőkesztyűt, és tartsa be a vegyi 
anyagok kezelésekor szükséges 
óvintézkedéseket.
Termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és teljes információt  
a Biztonsági Adatlap aktuális változata 
tartalmaz.

Eco Prim Grip 
felhordása hengerrel 
meglévő műkő 
burkolatra

Eco Prim Grip 
felhordása hengerrel 
meglévő greslap 
burkolatra

Ultraplan önterülő 
aljzatkiegyenlítő 
simítóhabarcs 
bedolgozása Eco Prim 
Grip-pel kezelt régi 
burkolatra

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony 
szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI 
termékeket azonosít, amelyeket a padlón 
használt termékek káros anyag kibocsátását 
vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV 
(Germeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe,  Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) tanúsított.

Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk
A MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket 
innovatív, a U.S. Green Building Council által 
tanúsított LEED követeleményeknek megfelelő 
projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi

elismerés, a Zöld Épületek 
Tanácsának a díja, amelyet energia-
és környezetvédelmi szempontból 
kiemelkedő építkezéseknek adnak át.
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