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Technický list
GRIP #4
1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTOR AEROSOL
jednosložkový univerzální adhezní základ

Jednosložkový univerzální adhezní základ v aerosolu. Podporuje přilnavost barvy k většině automobilových povrchů,
jako jsou plasty, hliník, pozinkovaný kov, zinek, přelakovány povrchy, sklolaminát, dokonce i na plniče. Nahrazuje
potřebu obrušovat povrchy v těžko dostupných místech, např. pod krytem, pod víkem. Vynikající adhezní vlastnosti.
Může být přelakován většinou nátěrů na bázi vody a rozpouštědla.
• jemný nástřik – není nutné přebroušení,
• přetíratelný většinou nátěrů na vodní nebo rozpouštědlové bázi,
• poskytuje ochranou bariéru vůči odlupování barvy nebo narušení rozpouštědlem.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY
Podklady
Přímo na kov, hliník, SMC (Sheet Moulding Compound – termosetický kompozitní materiál), lehce obroušené elektroforeticky lakované povrchy, galvanizovaná ocel, sklolaminát, připravené povrchy s původními laky.
Pomůcky
Odmašťovač a brusný papír P200 – P400.
Skladování a doba použitelnosti
2 roky při správných podmínkách skladování.
Před použitím aerosol uchovávejte 2 hodiny při pokojové teplotě. Při dlouhodobém skladování uchovávejte v suchém
a dobře větraném prostoru, vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a mrazu. Chcete-li maximalizovat životnost vašeho aerosolu, vždy po použití vyčistěte trysku. Pokud se tryska zablokuje, vyjměte ji z plechovky a namočte do ředidla.
Doporučená teplota skladování 5 – 25 °C
Doporučená aplikační teplota
20 °C
VOC informace
Limit EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.e) ve formě připravené k použití je 840 g/l. Obsah VOC v tomto
produktu ve formě připravené k použití je 770 g/l.

APLIKAČNÍ ÚDAJE
Příprava podkladu
Pro dosažení nejlepšího výsledku dbejte na to, aby byl povrch důkladně vyčištěný, odmaštěný, vysušený a bez prachu.
Míchání
Aerosol před použitím dobře protřepejte po dobu min. 2 minut.

PRACOVNÍ POSTUP
Nátěry
1 – 2 vrstvy se vzdálenosti cca 25 cm od povrchu, jedna vrstva cca 2 μ (mlhový nástřik).
Teoretické pokrytí: 3 m2
Přetírání
GRIP#4 adhézní základ v aerosólu, může být přelakován většinou nátěrů na bázi vody nebo rozpouštědla.
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Doba odpařování při 20 °C: mezi nátěrmi 10 min.
Čas sušení
proti prachu: 10 min.
přetíratelný: 20 min.
Nechte schnout po dobu 20 min. před aplikací jakéhokoliv dalšího nátěru na bázi rozpouštědla, natíráním či čištěním.
Doba schnutí závisí na tloušťce filmu, vlhkosti a teploty.

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnostním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti
RENOJAVA s.r.o.
Likvidace odpadu
Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte
na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy.

RENOJAVA s.r.o.

Prodejna

Odborné informace

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Tel.: +420 776 77 55 35
raptor@raptorcz.cz

www.renojava.sk

Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)
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