
KÄYTTÖKOHTEITA

Monikäyttöinen, käyttövalmis pohjuste lattioihin ja seiniin 
sisä- ja ulkotiloissa.

Eco Prim Grip voidaan käyttää parantamaan kaiken-
tyyppisten sementti-, kipsi- ja kalkkipohjaisten laastien 
tartuntaa alustoille kuten betoni-, tiili, betoniharkko-, 
kevytbetoni- ja kipsi. 

Eco Prim Grip soveltuu myös parantamaan keraamis-
ten laattojen kiinnityslaastien, rappauksien ja tasoitteiden 
tartuntaa imukyvyttömille alustoille kuten keraaminen- , 
terrazzo- ja luonnonkivilattia sisätiloissa.

Käyttösovelluksia

• Tehtäessä rappauksia ja tasoituksia betoni- ja 
tiilialustoille.

• Tehtäessä tasoituksia vanhoille keraamisille-, terraz-
zo- ja luonnonkivilattioille sisätiloissa.

• Tehtäessä päällelaatoitus keraamisilla laatoilla ja 
luonnonkivillä vanhoille keraamisille lattioille.

TEKNISET OMINAISUUDET

Eco Prim Grip on liuotteeton pohjuste joka koostuu 
vesidispersiossa olevasta synteettisestä hartsista ja 
lajitellusta runkoaineesta, ja omaa erinomaisen tartunta-
lujuuden, veden- ja vanhenemisenkestävyyden. Se muo-
dostaa karkeapintaiset ”kynnet” rappaukselle ja tasoituk-
selle, varmistaen siten erinomaisen tartunnan tasaisille 

alustoille, ja vähäisen imukyvyn omaaville alustoille. Se 
vähentää ja tasaa imukykyisten alustojen vedenimuky-
kyä. Kuivuttuaan se muodostaa lujan tartunta-alustan 
sementtipohjaisille laasteille erilaisille alustoille kuten 
betoni, kevytbetoniharkot, tiili, luonnonkivi, kipsikartonki-
levy, puu, keraaminen laatta, metalli, rappaus, kipsi jne.

Eco Prim Grip on käyttövalmis, siveltimellä tai telalla 
helposti levitettävä harmaa lateksi.

Eco Prim Grip on palamaton, ja erittäin matalaemissioi-
nen (VOC). Tästä syystä tuote on vaaraton asentajalle ja 
loppukäyttäjälle asennusympäristössään. Tuote voidaan 
varastoida ilman erityistoimenpiteitä.

SUOSITUKSIA

• Asenna Eco Prim Grip +5°C…+35°C lämpötilas-
sa.

• Älä asenna Eco Prim Grip kohteeseen joka altistuu 
nousevalle ksteudelle.

• Eco Prim Grip on käyttövalmis sellaisenaan.

KÄYTTÖSOVELLUS

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, sitoutunut eikä siinä 
saa esiintyä öljyä, rasvaa, sementtiliimaa tai irtoilevaa 
ainesta. Asennettaessa Eco Prim Grip-pohjuste alustaa 
ei tarvitse kostuttaa.
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TEKNISET TIEDOT

TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaus:  kermamainen neste

Väri:  harmaa

Tiheys (g/ cm3):  1,51

pH:  8,5

Kuiva-ainepitoisuus (%):  72

Brookfield-viskositeetti (mPa-s):  3000 (#4-rpm 20)

Varastointi:  12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa,  
 suojeltava jäätymiseltä.

Terveydelle vaarallista (EC1999/45):  Ei ole. Lisätietoja pakkauksessa ja käyttöturvallisuus- 
 tiedotteessa

EMICODE:  EC1 Plus – erittäin matalaemissioinen

Tulliluokka:  3209 10 00

Asennuslämpötila: +5oC…….+35oC

Odotusaika ennen rappausta:  15-20 minuuttia; riippuen alustan lämpötilasta ja huo 
 koisuudesta

Odotusaika ennen tasoitusta:  30 minuuttia; riippuen alustan lämpötilasta ja huokoi 
 suudesta

Kosteuden kestävyys:  erinomainen

Vanhenemisen kestävyys:  erinomainen

Liuottimien ja öljyjen kestävyys:  kohtuullinen

Happojen ja alkalien kestävyys:  kohtuullinen

Lämpötilojen kestävyys:  erinomainen

KÄYTTÖSOVELLUS +23°C, 50% R.H.

LOPULLINEN SUORITUSKYKY

Eco Prim Grip-levitys telalla 

betonialustalle

Eco Prim Grip-käsitellyn 

alustan tasoitus.

Eco Prim Grip-levitys sivelti-

mellä betonialustalle.



Levitys

Eco Prim Grip voidaan levittää joko telalla 
tai siveltimellä. Rappaus tai tasoitus voidaan 
suorittaa kun Eco Prim Grip on kuivunut. 
Vähimmäisodotusaika on 15 – 60 minuuttia 
riippuen asennuspaikan olosuhteista ja alustan 
imukyvystä. Toinen Eco Prim Grip-levitys on 
mahdollista tehdä pidemmän ajan jälkeen.

Puhdistus

Tuore Eco Prim Grip poistetaan helposti sei-
nistä, lattioista ja työkaluista vedellä. Kuivunut 
tuote poistetaan alkoholilla tai Pulicol-maalin-
poistoaineella.

MENEKKI

Menekki vaihtelee ollen noin 0,20 kg/m2 – 0,30 
kg/ m2 riippuen alustasta ja sen imukyvystä.

PAKKAUS

Eco Prim Grip toimitetaan 5 kg ja 10 kg 
astioissa.

VARASTOINTI

Eco Prim Grip säilyy vähintään 12 kk avaa-
mattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojelta-
va jäätymiseltä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Eco Prim Grip ei ole käyttäjälleen vaaralli-
nen. On suositeltavaa käyttää silmäsuojaimia 
ja suojakäsineitä ja noudattaa tavanomaisia 
varotoimenpiteitä käsiteltäessä rakennuskemian 
tuotteita. 

Eco Prim Grip-levitys telalla 

terrazzolattialle.

Itsesiliävän Ultraplan-

tasoitten levitys Eco Prim 

Grip-pohjustetulle vanhalle 

lattialle.

Kaikki tuotteeseen liittyvät  
referenssit ovat saatavilla 

pyydettäessä sekä osoitteista 
www.mapei.com että  

www.heikkiharu.fi

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyyn-
nöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN

VAROITUS

Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, 
jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perus-
tuvat parhaaseen tietoomme ja kokemuk-
seemme, on yllämainittu tieto otettava kaikissa 
tapauksissa suuntaa-antavana.

Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote 
sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin 
tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on 
yksin vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista 
seuraamuksista.

Eco Prim Grip-levitys telalla 

porcellanatolattialle.



Maahantuonti ja

tekninen neuvonta: 

Heikki Haru Oy

Mestarintie 5, Vantaa

puh. (09) 8780 341

www.heikkiharu.i
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