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GRIP A920 PREMIUM

FORDELE

• Til brug indendørs og udendørs

• Hurtigtørrende

• Velegnet ved indtrængende fugt

• Rengøres med vand

• Vandbaseret

ANVENDELSESOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM er en primer til
grundbehandling af sugende underlag indendørs
og udendørs før påføring af spartelmasse eller
klæbemiddel. GRIP A920 PREMIUM anvendes til at
forbedre hæfteevnen, mindske underlagets
sugekraft og som støvbinder.
Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid
følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for
underlaget.

UNDERLAG:

Velegnet til ikke-sugende underlag, der kan
belægges med Bostik Gulvspartelmasse eller Fix.

*De angivne tørretider forudsætter +20 ºC, maks. 
50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er 
mindre end 85 %. 

Blandingsforhold Klar til brug

Farve
Lysegrøn

Materialeforbrug Ca. 200 g/m²

Gangbart efter 30-180 min.

TEKNISKE DATA
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Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores

vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores

erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst

mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores

kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som

forbrugerenopnår ved anvendelse af produktet.

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. 
Beskyttes mod frost

Produktets indhold er i henhold til gældende 
lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller 
brandfarligt, men alle brugere skal forstå og 
anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af 
produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter 
anmodning og er tilgængeligt på producentens 
hjemmeside.

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, 
hvis det er muligt. Tomme beholdere kan 
indeholde visse produktrester. Produkt og 
emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt 
en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til 
håndtering af overskudsprodukter og ikke-
genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette 
produkt skal altid ske i overensstemmelse med 
kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om 
affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt 
materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

Rengør værktøj med vand, inden primeren er 
tørret.

Ved indtrængende fugt samt udendørs skal limen 
og udjævningsmassen være egnet til dette formål.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks 
konstruktionsbeskrivelser.

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør
temperaturen i lokalet ligge mellem +10 ºC og +25
ºC

Rengøring: Sørg for at underlaget er renset for
støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv.,
og at det er fast og hårdt uden revnede flader
eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller
fræses væk. En eventuel keramisk belægning skal
være fastsiddende. En homogen PVC-plade skal
sidde fast og være affedtet og slebet. Alle rester
af vandopløselig gulvlim skal fjernes. I
tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere
rådgivning.

BLANDING OG ANVENDELSE

Påføring: GRIP A920 PREMIUM  skal omrøres inden 
anvendelse. Primeren arbejdes ned i underlaget 
med pensel eller børste. Undgå dannelse af søer. 
Primeren må ikke være åben længere end 24 timer 
før pladeopsætning eller udjævning.
OBS! Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, 
høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der 
er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. 
Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter. 

Produktnummer Emballering Antal 
pr. 

palle

EAN

30623201 5 kg spand 60 7311020081492

SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til 
sikkerhedsdatablad på: www.bostik.se

BRUGSANVISNING OPBEVARING

ØVRIGE

MILJØ OG SUNDHED

GENBRUG
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