
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Αστάρι πολλαπλών χρήσεων έτοιμο προς χρήση για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και 
δάπεδα.
Το Eco Prim Grip μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να βελτιωθεί η πρόσφυση σοβάδων όλων 
των ειδών με βάση το τσιμέντο, το γύψο και τον 
ασβέστη σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, τούβλα, 
τσιμεντόλιθους από συμπυκνούμενο με δονητή 
σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους από διογκωμένο 
ελαφρομπετόν και γύψο.
Το Eco Prim Grip είναι επίσης κατάλληλο για 
τη βελτίωση της πρόσφυσης εξομαλυντικών 
κονιαμάτων και κολλών για κεραμικά πλακίδια σε μη 
απορροφητικές επιφάνειες, όπως κεραμικά δάπεδα, 
πλάκες μωσαϊκού και φυσικών λίθων σε εσωτερικούς 
χώρους.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών
• Εφαρμογή σοβάδων σε υποστρώματα από 

σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.

• Εφαρμογή επιπεδωτικών και εξομαλυντικών 
κονιαμάτων σε υφιστάμενα δάπεδα από κεραμικά 
πλακίδια, πλάκες μωσαϊκού και φυσικούς λίθους σε 
εσωτερικούς χώρους.

• Τοποθέτηση δαπέδων από κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους πάνω σε υφιστάμενα δάπεδα με 
κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Eco Prim Grip είναι ένα αστάρι χωρίς διαλύτες, 
με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα 
και πυριτικά αδρανή, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
πρόσφυσης, αντοχής στο νερό και στη γήρανση. 
Δημιουργεί μια τραχιά επιφάνεια πρόσφυσης 
που είναι ιδανική για σοβάδες, επιπεδωτικά 
και  εξομαλυντικά κονιάματα, εξασφαλίζοντας 
εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε λεία ή ελάχιστα 
απορροφητικά υποστρώματα και μειώνοντας ή 
ομοιογενοποιώντας την απορρόφηση νερού των 
απορροφητικών επιφανειών. Μετά το στέγνωμα, 
εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση του τσιμεντοειδούς 
σοβά σε διάφορα υποστρώματα: από σκυρόδεμα, 
τσιμεντόλιθους από διογκωμένο ελαφρομπετόν, 
τούβλα, λίθους, οπτόπλινθους, γυψοσανίδα, ξύλο, 
κεραμικά πλακίδια, μέταλλο, σοβάδες, γύψο κλπ.  
Το Eco Prim Grip έχει τη μορφή γαλακτώματος 
γκρίζου χρώματος, έτοιμο προς χρήση και εύκολο 
στην εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.
Το Eco Prim Grip δεν είναι εύφλεκτο και έχει πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές 
ουσίες (VOC). Το προϊόν δεν είναι συνεπώς καθόλου 
επιβλαβές για την υγεία του τεχνίτη και των χρηστών 
του χώρου στον οποίο χρησιμοποιείται. Μπορεί να 
αποθηκευτεί χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προστασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες από +5°C  

έως +35°C.
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Έτοιμο προς χρήση αστάρι 
πρόσφυσης πολλαπλών χρήσεων, 
βελτιωτικής πρόσφυσης, με βάση 
συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και 
πυριτικά αδρανή, με πολύ χαμηλό 
επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), για 
επιχρίσματα, επιπεδωτικά 
κονιάματα και κόλλες κεραμικών 
πλακιδίων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: κρεμώδες υγρό

Χρώμα: γκρι

Πυκνότητα  (g/cm3): 1,48

pH: 8,5

Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%): 72

Ιξώδες κατά Brookfield (mPa∙s): 3.000
(# 4 - σ.α.λ. 20)

EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C και 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή του σοβά:
 

15-20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και το 
πορώδες του υποστρώματος)

Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή εξομαλυντικού 
κονιάματος:

30 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πορώδες 
του υποστρώματος)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αντίσταση στην υγρασία: άριστη

Αντίσταση στη γήρανση: άριστη

Αντίσταση στους διαλύτες και τα έλαια: ικανοποιητική

Ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκάλια: ικανοποιητική

Αντοχή στη θερμοκρασία: άριστη

Εφαρμογή Eco 
Prim Grip με ρολό 
σε υπόστρωμα από 
σκυρόδεμα

Εφαρμογή Eco Prim 
Grip με βούρτσα 
σε υπόστρωμα από 
σκυρόδεμα

Εφαρμογή σοβά σε 
Eco Prim Grip
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το Eco Prim Grip δεν είναι επικίνδυνο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
ταξινόμησης των μειγμάτων. Συνιστάται να 
χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια 
και γυαλιά καθώς και να λαμβάνονται οι 
συνήθεις προφυλάξεις για τη χρήση χημικών.
Για περισσότερες και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση 
του προϊόντος παρακαλώ συμβουλευτείτε 
την τελευταία έκδοση του Δελτίου 
Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις 
αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών 
βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την 
εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες 
στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται 
απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται 
σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας 
πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα 
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την 
αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν 
επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την 
τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών 
Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα μας www.mapei.com.

• Μη χρησιμοποιείτε το Eco Prim Grip  
σε περιπτώσεις ανερχόμενης υγρασίας.

• Το Eco Prim Grip είναι έτοιμο προς 
χρήση και συνεπώς δεν απαιτεί αραίωση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προετοιμασία του υποστρώματος
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, 
στεγνά, ώριμα, χωρίς έλαια, λίπη, 
υπολείμματα τσιμέντου και σαθρά σημεία.
Πριν την εφαρμογή του Eco Prim Grip δεν 
απαιτείται η διαβροχή του υποστρώματος.

Εφαρμογή
Το Eco Prim Grip εφαρμόζεται στο 
υπόστρωμα με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.
Αφού στεγνώσει το Eco Prim Grip 
μπορείτε να απλώσετε το σοβά ή το 
εξομαλυντικό κονίαμα.
Ο ελάχιστος χρόνος αναμονής κυμαίνεται 
από 15 έως 60 λεπτά, ανάλογα με 
τις συνθήκες περιβάλλοντος και την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος. 
Μία δεύτερη στρώση μπορεί να 
εφαρμοστεί ακόμα και μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της 
πρώτης στρώσης Eco Prim Grip.

Καθαρισμός
Όσο είναι νωπό, το Eco Prim Grip 
καθαρίζεται με νερό από δάπεδα ή 
επικαλύψεις και από τα εργαλεία.  
Μετά το στέγνωμα καθαρίζεται με 
οινόπνευμα ή Pulicol 2000.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,20 έως 
0,30 kg/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Το Eco Prim Grip διατίθεται σε δοχεία των 
5 και 10 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το Eco Prim Grip παραμένει σταθερό 
για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική, 
σφραγισμένη συσκευασία του.

Εφαρμογή Eco Prim 
Grip με ρολό σε 
υφιστάμενο δάπεδο 
από πλάκες μωσαϊκού

Εφαρμογή Eco Prim 
Grip με ρολό σε 
υφιστάμενο δάπεδο 
από πλακίδια τεχνητού 
γρανίτη

Εφαρμογή 
αυτοεπιπεδούμενου 
εξομαλυντικού 
κονιάματος Ultraplan 
σε στεγνό Eco 
Prim Grip πάνω σε 
υφιστάμενο δάπεδο

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει 
τα προϊόντα της ΜΑPEI που εκπέμπουν χαμηλό 
επίπεδο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), όπως 
πιστοποιήθηκε από τον GEV (Gemeinschaft Emissions- 
kontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.), ένα διεθνή οργανισμό για τον έλεγχο 
του επιπέδου εκπομπών των προϊόντων για δάπεδα.

Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον
Τα προϊόντα της MAPEI βοηθούν τους μελετητές 
και τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν 
πρωτοποριακές πιστοποιημένες κατασκευές κατά 

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) σε συμμόρφωση 
με το U.S. Green Building Council.

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των 
προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν  
ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα  

της Mapei www.mapei.com
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