
 

 
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА 
Универсален, готов за употреба грунд за вътрешни и 
външни подове и стени. 
Eco Prim Grip може да се използва за подобряване 
на свързването на всички видовемазилки изамазки 
на основата на цимент, гипс и вар върху основи, 
изградени от бетон, тухлени зидарии, вибро-
уплътнени бетонни блокчета, газобетон и гипс. 
Eco Prim Grip е подходящ и за подобряване на 
свързването на лепила за керамика, заглаждащи и 
изравняващи смеси върху неабсорбиращи 
повърхности, като подове от керамика, мозайка и 
естествен камък. 
Някои примери за приложение  
• Полагане на замазки върху бетон, тухлени зидарии, 
основи и др. 
• Полагане на заглаждащи и изравнителни смеси 
върху стари подове от керамика, мозайка и естествен 
камък. 
• Полагане на керамика и естествен камък директно 
върху стари керамични подове. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Eco Prim Grip е грунд без съдържание на 
разтворители, съставен от синтетична смола във 
водна дисперсия и подбрани инертни материали с 
отлична якост на свързване, устойчивост на вода и 
стареене. Осигурява груба повърхност за свързване, 
идеална за мазилки и замазки, заглаждащи и 
изравняващи смеси, като така осигурява отлична 
връзка върху гладки основи и основи с ниска 
абсорбираща способност, намалява и изравнява 
проникването на вода в абсорбиращи повърхности. 
След изсъхване, гарантира 

здрава връзка за всяка мазилка и замазка на 
циментова основа върху различни видове основи: 
бетон, газобетон, тухли, камък, гипсокартон, дърво, 
керамика, метал, мазилка, гипс и др.  
Eco Prim Grip е готов за употреба сив латекс, който се 
полага лесно с помощта на валяк или четка. Eco Prim 
Grip е незапалим и има изключително ниско ниво на 
емисии на летливи органични съединения (ЛОС). 
Поради това продуктът се счита за безопасен за 
хората, които го използват и за крайните потребители 
в средите, в които се полага. Освен това може да се 
съхранява без да се вземат някакви конкретни 
предпазни мерки. 
ПРЕПОРЪКИ 
• Полагайте при температури между +5°C и +35°C. 
• Не използвайте Eco Prim Grip при наличието на 
пълзяща капилярна влага и върху повърхности, 
непрекъснато потопени във вода. 
• Eco Prim Grip е готов за употреба, без да е нужно 
разреждане. 
• Не използвайте като подобрител на свързването за 
лепила и саморазливни смеси върху замазки и 
шлайфан бетон. В тези случаи, използвайте Eco Prim 
T. 
НАЧИН ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Подготовка на основата 
Основите трябва да бъдат чисти, сухи, добре 
втвърдени и без наличие на  масла, грес, циментово 
мляко и ронещи се участъци. 

 

Универсален, готов за употреба 

грунд гарантиращ свързването с 

много ниски емисии на летливи 

органични съединения (ЛОС) за 

замазки, заглаждащи и 

изравняващи смеси и лепила за 

керамични плочки 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности) 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

Консистенция: кремообразна течност 

Цвят: сив 

Плътност (g/cm³): 1.48 

pH: 8.5 

Съдържание на сухо вещество (%): 70 

EMICODE: EC1 Plus - изключително ниско ниво на емисии 

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ (при 23°C - 50% относителна влажност) 

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

Време за изчакване преди полагане на 

мазилка: 

15-20 минути 

(в зависимост от температурата и 

порьозността на основата) 

Време за изчакване преди полагане на 

заглаждаща смес: 

30 минути 

(в зависимост от температурата и 

порьозността на основата) 

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устойчивост на влага: отлична 

Устойчивост на стареене: отлична 

Устойчивост на разтворители и масла: задоволителна 

Устойчивост на киселини и основи: задоволителна 

Устойчивост на температури: отлична 

Не е необходимо да мокрите 
повърхността преди полагане на Eco 
Prim Grip. 
Приложение 
Eco Prim Grip може да се полага върху 
основата с валяк, или с четка. Мазилката 
или заглаждащата и изравняваща смес 
може да се полага щом Eco Prim Grip 
изсъхне напълно. Минималното време 
за изчакване е от 15 до 60 минути, в 
зависимост от околните условия и 
попиваемостта на основата. Възможно е 
да положите втори слой Eco Prim Grip 
дълго време след полагане на първия 
слой. 
Почистване 
Докато е още пресен Eco Prim Grip  

може да се отстрани лесно от подове, 
стени и инструменти с вода. След 
изсъхване, продуктът се премахва със 
спирт или с Pulicol 2000. 
РАЗХОДНА НОРМА 
Разходната норма варира между 0.20 и 
0.30 kg/m² в зависимост от 
попиваемостта на основата. 
ОПАКОВКА 
Eco Prim Grip се предлага в 5 и 10 kg 
кутии. 
СЪХРАНЕНИЕ 
Eco Prim Grip остава стабилен в 
продължение на минимум 12 месеца при 
нормални условия в оригиналната си 
запечатана опаковка.  



 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ  
Eco Prim Grip не се счита за опасен 
съгласно действащите регламенти относно 
класификацията на смесите. По време на 
употреба носете защитни ръкавици и очила, 
и вземайте обичайните предпазни мерки при 
работа с химикали.  
За допълнителна и пълна информация 
относно безопасната употреба на нашия 
продукт, моля, направете справка с 
последната версия на Информационния лист 
за безопасност. 
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 във всеки случай 
трябва да се разглежда като чисто 
ориентировъчна и предмет на 
потвърждение след дългосрочно 
практическо приложение; по тази причина 
всеки, който възнамерява да използва този 
продукт, трябва предварително да се 
увери, че той е подходящ за желаното 
приложение. 
Във всеки случай, самият потребител е 
изцяло отговорен за всякакви последици, 
произтичащи от употребата на продукта. 
Моля, направете справка с актуалната версия 
на техническия информационен лист, наличен 
от нашия уеб сайт www.mapei.com 

 

ПРАВНА БЕЛЕЖКА  
Съдържанието на този технически 
информационен лист (“ТИЛ”) може да бъде 
копирано в друг свързан с проекта 
документ, но полученият вследствие 
документ не трябва да допълва или 
заменя изискванията съгласно ТИЛ, 
действащи към момента на полагане на 
продукта на MAPEI.  
Най-актуалната версия на ТИЛ може да се 
изтегли от нашия уебсайт 
www.mapei.com. 
ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ 
ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ТОЗИ ТИЛ ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА 
MAPEI. 

 

 

Този символ се използва за идентифициране на  
продукти на Mapei, които имат ниски нива на 
изпускане на летливи органични съединения (ЛОС), 
сертифицирани от GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V.), международна организация за 
контролиране на нивото на емисии от продукти, 
използвани за подови покрития. 

 

Нашият ангажимент към природата 
Продуктите на MAPEI помагат на проектантите и 
изпълнителите на проекти да създадат иновативни 
проекти, сертифицирани по LEED (Лидерство при 
проектиране на енергийно-ефективни и опазващи 
природата конструкции), в съответствие с американския 
Съвет за зелено строителство. 

Всички справочни документи 
за продукта са налични 

при заявка и на адрес в интернет 
www.mapei.com 
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