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GRIP A920 PREMIUM

FÖRDELAR

• För inom- och utomhusbruk

• Snabbtorkande

• Lämplig vid tillskjutande fukt

• Rengörs med vatten

• Vattenbaserad

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM är en primer för
grundbehandling av sugande underlag inomhus-
och utomhus före applicering av spackel eller
fästmassa.GRIP A920 PREMIUM används för att
förbättra vidhäftning, minska underlagets sugkraft
och som dammbindare.
Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer
skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet
etc. för underlaget.

UNDERLAG:

Lämplig för icke-sugande underlag som kan
beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

*De angivna torktiderna förutsätter +20ºC, max
50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i
underlaget är mindre än 85%.

Blandningsförhållande Bruksfärdig

Färg Ljusgrön

Materialåtgång Ca 200 g /m²

Gångbar efter 30-180 min

TEKNISK DATA
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Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och

rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och

på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa

möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår

kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne

erhåller vid produktens användning.

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. 
Skyddas mot frost

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, 
ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla
användare måste förstå och använda
säkerhetsdatabladet innan de använder
produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på
begäran och finns tillgängligt på tillverkarens
hemsida.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när 
så är möjligt. Tomma behållare  kan ha kvar vissa 
produktrester. Produkt och förpackning skall 
oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett 
auktoriserat avfallshanteringsföretag for 
hantering av överskottsprodukter och ej 
återvinningsbara produkter. Bortskaffande av 
denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse 
med kraven på miljöskydd och lagstiftning for 
avfallshantering. Undvik spridning av utspillt 
material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag 
och avlopp.

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

Vid tillskjutande fukt samt utomhus ska fixet och 
avjämningsmassan vara lämplig för detta ändamål.

För ytterligare information se Bostiks
konstruktionsbeskrivningar.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i
lokalen ligga mellan +10ºC och +25ºC

Rengöring: Se till att underlaget är fritt från
damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc
samt fast och hårt utan krackelerad yta eller
liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller
fräses bort. Eventuell keramisk beläggning ska
vara fastsittande, homogen PVC-matta ska sitta
fast samt vara avfettad och slipad. Alla rester av
vattenlösligt golvlim ska avlägsnas. Vid osäkerhet
kontakta Bostik för vidare konsultation.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Applicering: GRIP A920 PREMIUM  ska omröras 
innan användning. Primern arbetas oförtunnad in i 
underlaget med pensel eller borste. Undvik 
pölbildning. Primern får inte ligga öppen längre än 
24 timmar före plattsättning eller avjämning.
OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark 
ventilation eller andra faktorer som kan påskynda 
torkningen ska ytan skyddas mot för snabb 
uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte 
användas. 

Produktnummer Förpackning Antal 
per 
pall

EAN

30623201 5 KG hink 60 7311020081492

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på: 
www.bostik.se

BRUKSANVISNING LAGRING

ÖVRIGT

MILJÖ OCH HÄLSA

ÅTERVINNING
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