
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Многофункционален, готов за употреба грунд за 
полагане върху вътрешни и външни подове и стени.
Eco Prim Grip Plus се използва за  подобряване 
залепването на всички видовемазилки на циментова 
и варова основа върху бетонови основи, тухлена 
зидария, вибропресовани бетонни блокове.
Eco Prim Grip Plus е подходящо и за по-добро 
свързване на лепила за керамика, на заглаждащи и 
изравняващи смеси при полагане върху 
не-хигроскопични повърхности, като напр. подове 
от керамика, мозайка и естествен камък.

Някои примери за приложение
•  Полагане на мазилка върху бетон, тухлена 

зидария, основи и др.
•  Полагане на заглаждащи и изравняващи смеси 

върху стари подове от керамика, мозайка и 
естествен камък.

•  Полагане на подове от керамика и естествен 
камък директно върху стари керамични подове.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Eco Prim Grip Plus е грунд с лек мирис, без разтвори-
тели, съдържащ синтетична смола във водна дисперсия 
и агрегати, осигуряващи отлична якост на свързване, 
водоустойчивост и устойчивост на стареене. Осигурява 
грапава свързваща повърхност, идеална за полагане 
на мазилки, заглаждащи и изравняващи смеси и лепила 
на циментова основа, като по този начин гарантира 
отлично слепване върху гладки основи и основи с 
малка хигроскопичност. След изсъхване осигурява 

 

здрава връзка с всякакви мазилки, заглаждащи и 
изравняващи смеси, лепила на циментова основа - при 
полагане върху различни основи: бетонови, тухла, камък, 
гипсокартон, дърво, керамика, метал и др.
Eco Prim Grip Plus е готов за употреба сив на цвят 
латекс, лесен за нанасяне с валяк или четка. 
Eco Prim Grip Plus не е запалим и е с изключително 
ниско ниво на емисии на летливи органични 
съединения (ЛОС). Поради това продуктът се счита за 
неопасен за хората, които работят с него и за крайните 
потребители в средата, в която се прилага. Може да се 
съхранява и без да се вземат специални предпазни 
мерки.

ПРЕПОРЪКИ
•  Полагайте при температури между +5 ° C и +35°C.
•  Да не се използва Eco Prim Grip Plus за повърхности 

с пълзяща влага, както и за постоянно потопени 
повърхности.

•  Eco Prim Grip Plus е готов за употреба, не е 
необходимо разреждане.

•  Да не се използва за подобряване на адхезията на 
изравняващи смеси и лепила на циментова основа 
при полагане върху замазки и шлайфан бетон - в 
такива случаи да се използва Eco Prim T Plus.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ
Подготовка на основата
Основите трябва да са чисти, сухи, добре втвърдени и 
без масло, мазнини, циментово мляко и ронещи се части.

[Resilienti] 2946-eco prim grip plus-gb (4) (17.05.2021 - Corr. PDF Sito)
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циментова основа след като Eco Prim Grip Plus 
е вече сух. Минималното време за изчакване е 
от 15 до 60 минути и варира в зависимост от 
околната температура и влажност, както и от 
хигроскопичността на основата. Може да се 
положи втори слой Eco Prim Grip Plus след 
полагането на първия слой, дори и след 
дълго време.

Почистване
Докато е още прясно положен, Eco Prim Grip 
Plus се отстранява лесно с вода от подове, 
стени и използваните инструменти. След 
изсъхване се отстранява със спирт или с 
Pulicol 2000.

 
 

РАЗХОДНА НОРМА
Разходната норма е между 0,20 и  

При съществуващи подови настилки, 
преди полагане на Eco Prim Grip Plus 
проверете дали настилките са добре 
прилепнали към основата, както и липсата 
на пукнатини. Отстранете всякакви следи 
от масло, восък, прах и т.н. с използване 
на подходящ продукт или чрез механично 
шлайфане на повърхността. Ако е 
необходимо, отстранете всички несвързани 
зони и запълнете празнините с 
Planitop Fast 330.
Не е необходимо омокряне на повърхността 
преди полагането на Eco Prim Grip Plus.
Полагане
Eco Prim Grip Plus може да се нанесе с 
четка или валяк върху основата. Може да 
се положи мазилка, заглаждаща и 
изравняваща смес или лепило на

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: кремообразна течност

Цвят: сив

Обемна плътност (кг/м³): 1.48

pH реакция: 8.5

Съдържание на сухо вещество (%): 70

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ (+20°C и 50% влажност на въздуха)

Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C

Време за изчакване преди полагане на 
мазилката:

15-20 минути (в зависимост от температурата, 
влажността и хигроскопичността на основата)

Време за изчакване преди полагане на 
изравняваща смес или лепила на циментова 
основа:

 30-60 минути (в зависимост от температурата, 
влажността и хигроскопичността на основата)

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на влага: отлична

Устойчивост на стареене: отлична

Устойчивост на разтворители и масла: добра

Устойчивост на киселини и основи: добра

Устойчивост на температурно въздействие: отлична

Нанасяне с валяк на 
Eco Prim Grip Plus 
върху бетон

 

 

Нанасяне с четка на 
Eco Prim Grip Plus 
върху бетон

 
 

Полагане на мазилка 
върху Eco Prim Grip 
Plus
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Полагане с валяк на
Eco Prim Grip Plus 
върху съществуващи 
керамични плочки

 
 

Полагане на 
саморазливен 
заглаждащ разтвор 
върху сух Eco Prim 
Grip Plus върху стар 
под

 

Този символ се използва за отличаване на продукти 
на MAPEI с много ниски емисии на вредни органични 
съединения и се издава от GEV (Germrinschaft 
Emissionkontrollierte Verlegewerksto
e, Klebsto
e und 
Bauprodukte e.V.) - международна организация за 
контролиране на нивото на емисии, отделяни от 
продуктите за подове

 

Всякаква допълнителна 
информация за продукта 

се предоставя при 
запитване или на адрес 

www.mapei.com

 
 

 

0.30 кг/м², в зависимост от 
хигроскопичността на основата.

 

ОПАКОВКА
Eco Prim Grip Plus се предлага в 
кофи от по 1,5 кг и 10 кг.

СЪХРАНЕНИЕ
Eco Prim Grip Plus остава стабилен за 
минимум 12 месеца при нормални условия, 
в оригиналната си запечатана опаковка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ
Инструкции относно безопасната употреба 
на нашите продукти се съдържат в 
актуалната версия на съответните информа-
ционни листове за безопасност, налични на 
нашия уебсайт www.mapei.com.

Да се държи далеч от деца. Необходимо е 
да се осигури добро проветряване по време 
на и след употребата и при съхнене. Да не 
се яде, пие и пуши докато се работи с 
продукта. При попадане върху кожата или 
в очите, незабавно изплакнете с обилно 
количество вода. Не изхвърляйте продукта 
в канализацията, в реките или в почвата. 
Измийте използваните инструменти със 
сапун и вода незабавно след употреба. 
Предавайте за рециклиране само празни 
контейнери. Изсъхналите остатъците от 
продукта могат да се изхвърлят като 
битови отпадъци. Продуктът съдържа: 
BIT и CIT/MIT (3:1). За допълнителна 
информация относно алергични лица или 
техническия лист, моля обадете се на 
телефон: +39/02/37673.1.
Продуктът съдържа:
вода, свързващо вещество, пластификатор, 
добавка, консерванти (Vdl-RL 01/юни 2018г).
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА.

ВНИМАНИЕ
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този

информационен лист за продукта отговарят 
в най-голяма степен на знанията и опита ни, 
цялата информация по-горе трябва във 
всички случаи да се разглежда като чисто 
насочваща и предмет на потвърждение 
след дългосрочно практическо прило-
жение; по тази причина всеки, който 
възнамерява да използва този продукт, 
трябва предварително да се увери, че 
той е подходящ за предвиденото 
приложение; във всеки случай, самият 
потребител е напълно отговорен за 
всякакви последици, произтичащи от 
употребата на продукта.
Моля, направете справка с текущата 
версия на техническия информационен 
лист, наличен от нашия уеб-сайт 
www.mapei.com
ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА
Съдържанието на този Лист с техни-
чески данни („ЛТД“) може да бъде 
копирано в друг свързан с проекта 
документ, но полученият вследствие 
документ не трябва да допълва или 
заменя изисквания съгласно ЛТД, 
действащ към момента на монтаж на 
продукта на МАПЕИ. За най-актуалните 
ЛТД и гаранционна информация 
посетете нашия уебсайт на адрес: 
www.mapei.com. ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ 
ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ 
ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, 
ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ 
ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.
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