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super grip
Verspuitbaar product voor hechting op
niet- of zwakzuigende ondergronden.
Super Grip is een verspuitbaar, gebruiksklaar hechtingsproduct om een optimale aanhechting te verkrijgen voor
stukadoorspleisters. Het is toepasbaar op gladde, dichte, niet- of zwakzuigende beton- en andere steenachtige
ondergronden. Super Grip is niet geschikt voor de aanhechting van cement en mortels.
Super Grip is dampdoorlatend, zodat de behandelde ondergronden hun specifieke eigenschappen behouden en is
te gebruiken voor binnentoepassingen.

Gebruiksaanwijzing;
Super Grip alleen toepassen op draagkrachtige, droge, schone, vuil-, vet- en olievrije ondergronden.
De ondergrond- en omgevingstemperatuur mogen nooit lager zijn dan + 5°C. bij het aanbrengen
en verwerken van het product.
Vermijd vocht, tocht en direct zonlicht tijdens de verwerking en gedurende de droogtijd.
Niet te behandelen oppervlakken dienen afgeschermd te worden en gebruikte gereedschappen dienen
direct na gebruik met water gereinigd te worden.

Werkmethode:
➱ Super Grip is gebruiksklaar en wordt onverdund aangebracht bij voorkeur met een spuitinstallatie
		 onder lage druk, manuele drukspuit, of eventueel met borstel of rol.
➱ Voor de meeste toepassingen volstaat één bewerking. Slechts bij uitzonderlijke extreme zuigende
ondergronden is mogelijk een tweede bewerking noodzakelijk. Deze eventuele tweede bewerking dient
steeds nat in nat aangebracht te worden.
➱ Na volledige droging van Super Grip zal een lichte satiné glans op het behandelde oppervlak
waarneembaar zijn en mag de bepleistering aangebracht worden.
➱ Draag er steeds zorg voor om stofafzetting en andere vervuilingen te voorkomen alvorens
de pleisterwerken aan te vatten.
➱ Gereedschap en gemorste vloeistof op de vloer onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

Verbruik:
Het verbruik van Super grip zal afhankelijk van de ondergrond variëren tussen 100 tot 150 ml/m2.
Super Grip is standaard verpakt in 10 liter bussen.

Voorzorgmaatregelen:
De ideale temperatuur voor het aanbrengen van Super Grip ligt hoger dan + 5°C en maximaal + 30°C.
Vermijd het aanbrengen van Super Grip op een natte ondergrond en bij een temperatuur lager dan + 5°C.
Bescherm raamwerk, beglazing en blauwe steen tijdens de behandeling.
Product vorstvrij opslaan en vervoeren en niet blootstellen aan hoge temperaturen en direct zonlicht.
Nawoord.
De adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen.
Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch wij kunnen nooit enige aansprakelijkheid
aanvaarden in verband met de niet correcte toepassing ervan.

