
GRIP A936 XPRESS
PRIMER VOOR GESLOTEN ONDERGRONDEN

VOORDELEN

- Efficiënte en snelle applicatie

- Primer voor niet zuigende ondergronden

- Gemakkelijk aan te brengen met roller

- Kan binnen gebruikt worden

- Efficiënte en snelle applicatie

- Primer voor niet zuigende ondergronden

- Gemakkelijk aan te brengen met roller

- Kan binnen gebruikt worden

PRODUCT

GRIP A936 XPRESS is een 1-component primer voor ges;

loten en niet zuigende ondergronden. Het kan ingezet

worden in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336

XTREM en voor toepassing op gesloten ondergronden vóór

het egaliseren.

De GRIP A936 XPRESS is gecertioficeerd volgens EC1+ en A+

en is daarmee geschikt voor toepassing in LEED en BREAM

projecten.

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare gestructureerde hechtlaag op waterbasis die

de hechting van uitvlakmassa’s binnen verzekert op

gesloten ondergronden zoals:

- In combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM

- Oude tegels en vloercoating

- Polybeton zonder curing compound

- Oude halfflexibele vloertegels

- Bitumen dekvloeren

VERWERKING

Product goed doorroeren vóór gebruik. GRIP A936 XPRESS

aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u

laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

Ondergronden

De ondergrond moet vlak, zuiver, scheurvrij, permanent

droog, voldoende druk- en trekvast zijn.

Tegels

De hechting van de tegels controleren. Losliggende tegels

opnieuw verlijmen. De tegels schuren en schoonmaken met

een schoonmaakmiddel op basis van soda. Tweemaal

spoelen met zuiver water. Laten drogen. GRIP A936 XPRESS

aanbrengen (100 g/m²).

Oude halfflexibele tegels

Indien meer dan 10% van de oppervlakte niet hecht moeten

alle tegels verwijderd worden. Indien de tegels worden

behouden: de tegels ontstoffen, reinigen, ontvetten en

spoelen met schoon water. Laten drogen. GRIP A936

XPRESS aanbrengen (100 g/m²). Indien de tegels worden

verwijderd: Zie werkwijze hieronder.

Vloerverwarming

Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de

vloerverwarming 48 uur voor het aanbrengen van GRIP

A936 XPRESS uit en schakel ze stapsgewijs terug aan 48 uur

na het verlijmen van de vloerbekleding.

In combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM

wordt aanbevolen voor de behandeling van opstijgend

vocht op een ondergrond op cementbasis (zoals

betondallen op volle grond) of wanneer de droogtijd bij

nieuwe ondergronden op cementbasis niet gerespecteerd

is.

Oude resten van acrylaat,  alcohol of bitumen lijm

De oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen zodat er

enkel nog sporen achterblijven. GRIP A936 XPRESS

aanbrengen (100 g/m²).
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Oude vloerverf 

De hechting van de verf nagaan, de hele oppervlakte

schuren, schoonmaken, ontvetten, spoelen en laten drogen.

GRIP A936 XPRESS aanbrengen (100 g/m²).

Beton ondergrond

HYTEC E336 XTREM aanbrengen met een getande spatel n°

3-B2 op een ruwe ondergrond (2 x 400 g/m²) of spatel C1 op

een gladde ondergrond (800 g/m²) in een continue laag.

Raadpleeg de TDS van HYTEC E336 XTREM. GRIP A936

XPRESS aanbrengen na 24 à maximum 48 u na het drogen

van HYTEC E336 XTREM. GRIP A936 XPRESS aanbrengen

met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten

drogen vóór het aanbrengen van de egaline.

OPMERKINGEN

Bij verlijmen van parket zand S409 instrooien op de HYTEC

E336 XTREM. Raadpleeg voor gesloten hydraulische

ondergrond zoals polybeton, altijd Bostik.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

GRIP A936 XPRESS is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog en 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 veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking   Artikelnummer  EAN code
emmer á 7 kg. 30615707 3549212484866

Technische kenmerken

Basis water gedragen oplossing

Kleur Wit doorzichtig

Verbruik 80 tot 120 gr/m²

Dichtheid 1,4 kg/ltr.

Droogtijd ca. 2 uur

Verdere bewerking Na 2 uur maar binnen 24

uur

Gebruikstemperatuur +10°C à +25°C

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


