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Grip 360 primer   
Adhezní základová barva na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Nabízí 
skvělou přilnavost a kotvení na obtížně savé povrchy např.: pozinkované železo, hliník, měď, melamin (um. hmota), 
keramika, sklolaminát, koupelnové obklady, polystyren a také zvýšenou přilnavost a kotvení na savých površích např.: 
omítky, MDF, překližka, sklo, PVC. Má i vynikající přilnavost i na dříve natřených površích a zároveň kryje a izoluje staré 
skvrny. Díky velmi nízkým emisím těkavých organických sloučenin přispívá k nejlepší kvalitě vnitřního vzduchu a 
zdravějšímu prostředí. Lze ji tónovat pro zvýšenou kryvost vrchních barev. Nenatírejte barvami na bázi nitrocelulózy a 2K 
systémy na rozpouštědlové bázi. 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Adhezní základová barva  

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo stříkací pistolí 

Ředění : 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkací pistolí) 

Vydatnost : 12-15m²/L na předem připravený povrch  

Doba schnutí : Na dotek 30-60min./23oC, další vrstva vodouředitelná po 24hod./23oC, ředidlová po 
48hod./23oC 

Odstíny   : Bílá  

Balení : 750ml, 2,5L 

Skladovatelnost : 48 měsíců v originál uzavřených obalech mezi 5oC až 25oC 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny 
vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty nebo Light acrylic putty a přebruste.  
 
Před použitím základní barvu nařeďte 5-15% vody dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte  a občas opakujte i během 
aplikace. Naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Po důkladném zaschnutí základové barvy 
povrch lehce přebruste.  Otřete povrch, abyste odstranili uvolněné prachové částice, a po 24 nebo 48 hodinách naneste 
jakoukoli barvu na vodní nebo rozpouštědlové bázi od fi. Vitex.  Nikdy neaplikujte na základní barvu nitrocelulózové a 2K 
rozpouštědlové barvy. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba 
schnutí prodlužuje. 
 
Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. 


