
BRUGSOMRÅDE
Universal og brugsklar primer til indendørs og 
udendørs brug på gulve og vægge.
Eco Prim Grip at forbedre hæfteevnen til alle typer af 
cement, gips og kalkbaserede produkter på underlag 
af cement, mursten, komprimerede betonblokke, 
letvægtsblokke og gips.
Eco Prim Grip er også velegnet til at forbedre limens 
hæfteevne til keramiske fliser og spartelmasser 
på ikke absorberende overflader, så som keramik, 
terrazzo og indendørs natursten.

Eksempler på anvendelse
• Til brug ved priming på beton, mursten, underlag 

osv.
• Ved påføring af spartelmasser på gamle, indendørs 

keramikfliser, terrazzo eller gulve af natursten.
• Ved lægning af keramik- og naturstensgulve 

direkte på gamle keramikfliser.

TEKNISKE EGENSKABER
Eco Prim Grip er en opløsningsmiddelfri primer, 
som består af syntetisk harpiks i vandispersion 
og udvalgte inert-materiale med fortrinlige hæfte-
egenskaber samt modstandsdygtig overfor vand og 
aldring. Produktet giver en grov overflade, som er 
ideel til pudsning og spartelmasser. Samtidig sikrer 
produktet gode hæfteegenskaber på glatte underlag 
og underlag med en lav absorption, og det reducerer 
og udjævner absorption af vand på absorberende 
underlag. Når produktet er tørt, sikrer det et godt 

hæfte af alle typer cementbaseret puds på diverse 
typer underlag: Beton, lekablokke, mursten, sten, 
gipsplader, træ, keramik, metal, puds, gips osv.
Eco Prim Grip er en brugsklar, grå latex, som er 
enkel at påføre med rulle eller kost.
Eco Prim Grip er ikke-brændbar og har en ekstremt 
lav emission af flygtige organiske forbindelser (VOC).
Produktet anses derfor for uskadeligt - både for dem,
der bruger produktet, og for dem, der benytter arealet,
når produktet er påført. Derudover kan produktet 
opbevares uden at tage særlige forholdsregler.

ANBEFALINGER
• Påføres ved temperaturer på mellem +5°C og 

+35°C.
• Anvend ikke Eco Prim Grip på arealer med 

opstigende fugt.
•  Eco Prim Grip er klar til brug, og fortynding er ikke 

påkrævet.
•  Anvend ikke som primer til gulvlim og efter-

behandling på underlag af absorberende cement-
baserede underlag. I sådanne tilfælde skal du 
bruge Primer Eco eller Eco Prim T. 

FREMGANGSMÅDE VED PÅFØRING
Klargøring af underlaget
Underlaget skal være rent, tørt, helt hærdet og frit for 
olie, fedt, cementslam og andre løse dele. 

Det er ikke nødvendigt at fugte underlaget før 
påføring af Eco Prim Grip.

Universal, brugsklar og 
hæftefremmende primer, 
baseret på syntetisk 
akrylharpiks og silikat-
tilslag med lav emission 
af flygtige organiske 
forbindelser (VOC) til puds, 
spartelmasser og fliselim
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FORBRUG
Forbruget varierer fra 0,20-0,30 kg/m², af-
hængigt af absorberingsevnen i underlaget.

EMBALLAGE
Eco Prim Grip er tilgængelig i spande á 
5 kg.

LAGRING
Eco Prim Grip kan anvendes i mindst 12 
måneder, hvis produktet opbevares under 
normale forhold i uåbnet emballage.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
BLANDING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vore produkter, se da vores 

Påføring af produktet
Eco Prim Grip omrøres og påføres under-
laget med rulle eller kost. Puds eller spartel-
masse kan påføres når Eco Prim Grip 
er blevet tør. Ventetiden er mindst 15-60 
minutter, afhængigt af omgivelserne og 
underlagets absorberingsevne. Ved behov 
kan der lægges endnu et lag af Eco Prim 
Grip, hvis der er tilstrækkelig ventetid 
mellem de to strøg.

Rengøring
Eco Prim Grip kan nemt og enkelt 
fjernes fra gulve, vægge og værktøj imens 
produktet er ferskt. Hvis produktet er tørt, 
skal det fjernes med sprit eller Fortynder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens: cremet væske

Farve: grå

Densitet (g/cm³): 1,48

pH: 8,5

Tørstofsindhold (%): 70

EMICODE: EC1 Plus - Ekstrem lav emission

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% U.R.)

Påføringstemperatur: fra +5°C til +35°C

Ventetid før påføring af puds: 15-20 minutter 
(afhængig af underlagets temperatur og porøsitet)

Ventetid før påføring af glattende produkt: 30 minutter 
(afhængig af underlagets temperatur og porøsitet)

ENDELIGE EGENSKABER

Modstand mod fugt: fortrinlig

Modstand mod aldring: fortrinlig

Modstand mod opløsningsmidler og olier: god

Modstand mod syrer og baser: god

Modstand mod temperaturer: fortrinlig

Påføring af Eco Prim 
Grip på beton med rulle

Påføring af Eco Prim 
Grip på beton med 
børste

Påføring af puds på 
Eco Prim Grip
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Påføring af Eco 
Prim Grip med rulle 
på eksisterende 
terrazzogulv

Påføring af Eco 
Prim Grip med rulle 
på eksisterende 
porcelænsfliser

Ultraplan 
selvnivellerende 
spartelmasse på tør 
Eco Prim Grip på 
gammelt gulv

sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på 
vår webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, 
som angives i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab 
til og erfaring med produkterne. 
Alle ovenstående informationer skal 
ligeledes betragtes som retningsgivende 
og genstand for vurdering. Enhver, som 
benytter produktet, skal på forhånd sikre 
sig, at produktet er egnet til den tilsigtede 
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis 
produktet benyttes til andre formål end de 
anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version 
af produktets tekniske datablad, som er 
tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke suppleres eller 
erstatte betingelserne i det tekniske 
datablad, som er gældende, når 
MAPEI-produktet benyttes. Det senest 
opdaterede datablad er tilgængeligt på 
vores hjemmeside www.mapei.dk  
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD EL-
LER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET 
I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE 
DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS 
ANSVAR OPHØRER.

Alle referencer for produktet  
er tilgængelig ved  

forespørgsel samt på  
www.mapei.dk

Dette symbol anvendes til at identificere 
MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige, 
organiske forbindelser som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emmissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- 
produkte e.V.) en international organisation der 
overvåger udslip fra gulvprodukter.
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