
GRIP A936 XPRESS
SNELDROGENDE PRIMER VOOR GESLOTEN ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend

- Verbeterde hechting

- Kant-en-klaar

-Eenvoudig aan te brengen

- Sneldrogend

- Verbeterde hechting

- Kant-en-klaar

-Eenvoudig aan te brengen

PRODUCT

GRIP A936 XPRESS is een 1-component gevulde primer voor

gesloten en niet zuigende ondergronden. Ook geschikt voor

toepassing op het vochtscherm HYTEC E336 XTREM.

Toepasbaar als primer voor egalines en tegellijmen. De

primer is gevuld met kwartszand en is gebruiksklaar.

GRIP A936 XPRESS is gecertificeerd volgens EC1+ en is

daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED

projecten.

TOEPASSING

GRIP A936 XPRESS is o.a. geschikt voor toepassing op:

- Keramische tegels

- Terrazzo

- Natuur- en kunststeen

- Beton

- Homogeen PVC

- Linoleum

Voor vragen over geschiktheid kunt u altijd contact

opnemen met ons technisch team.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidings-

middelen en scheuren. 

Anhydriet gebonden ondergronden dienen eerst geschuurd

en stofvrij gemaakt te worden. Volg de instructies van de

leverancier. 

Bestaand tegelwerk dient goed schoon en vetvrij te zijn.

Contoleer of alle tegels goed vast zitten.

Applicatie

GRIP A936 XPRESS eerst goed doorroeren zodat de

kwartsvulling goed doorgemengd is. De primer kan

aangebracht worden met een kwast of kortharige roller.

Zorg voor een gelijkmatige laag met een verbruik van ca. 100

gr/m2. Op minder gesloten oppervlaktes bestaat de kans op

pinholes en kan een 2e laag nodig zijn. 

Laat de GRIP A936 XPRESS  goed drogen voordat verdere

bewerking plaatsvind. De droogtijd (30 tot 180 minuten) is

afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en de

luchtvochtigheid.

Laat de primer altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en

direct zonlicht.
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VLOERVERWARMING

GRIP A936 XPRESS  is geschikt voor toepassing op

verwarmde vloeren. Breng de primer echter nooit aan op

vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de

vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de

vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking

van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure

van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

GRIP A936 XPRESS is houdbaar tot 6 maanden na

productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

Verpakking Artikelnr. EAN code
1 kg. 30622914 4008373138241
5 kg 30622915 4008373138258
12 kg 30622913 4008373138265

TECHNISCHE KENMERKEN

Product acrylaat dispersie, gevuld

Consistentie vloeibaar

Soortelijk gewicht 1,4 kg/ltr

Kleur droogt transparant rose op

Droogtijd ca. 0,5 tot 3 uur

Verbruik ca. 100 gr/m²

Verwerking tussen +10° C en +23° C

Temperatuurs bestendig tot  +50°

Giscode D1

Emissie EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


