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Super Grip 5075  

MS полимер грунд 

 
 
Описание на продукта: 
Bostik Super Grip 5075 е продукт на база MS полимер, и е специално разработен за осигуряване 
на по-добро залепване на изолационни материали от тип уплътнители и лепила към абсорбиращи 
и порести повърхности (като, бетон и гипс) и увеличаване на техните стойности на съпротивление 
или за по-добра адхезия. 
 
Области на приложение: 
-  В абсорбиращи и порьозни повърхности; 
-  В повърхности на минерална основа, като например, бетон, гипс и т.н.; 
-  За подобряване на връзката на на уплътнители и лепила към порьозни материали;  
 
Свойства: 
- Намалява консумацията;  
- Повишава устойчивостта. 
 
Технически данни: 

Материал   Съвместимост 

Стомана  
Чист  Без грунд 

Галванизирана / Поцинкована Без грунд 

Неръждаема стомана  
ST 1,4301  Без грунд 

ST 1,4571  Не се препоръчва 

Алуминий 

Чист Без грунд 

Анодизиран  Без грунд  

Прахово покритие  Без грунд  

Мед   Без грунд  

Етернит   5075 

Порьозен бетон   5075 

Мазилка   5075 

Плочки 
Глазирани Без грунд 

Теракота Без грунд 

Клинкер / Hard brick  

Гладка Без грунд  

Поръсена с пясък  5075 

Adobe brick  Без грунд 

Стъкло    Без грунд 

Дърво  

Natural  5075 

DD лак 5075 

Цветен лак, воден 5075 

Акрил, воден 5075 

Алкиден, бензин 5075 
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Алкиден, терпентин 5075 

Дебелослоен, колоритен лак 5075 

Ламинати   Да се тества 

Естествени камъни  
Мрамор  Да се тества  

Други ест. камъни  Да се тества 

Изкуствен камък    Да се тества 

Fiberglass   

Composite plastic  Без грунд  

Polyester  Без грунд 

Epoxy resin  Без грунд 

ABS полимер, акрилонитрил-бутадиен-стирен  5075 

PVC поливинилхлорид 
Твърд Без грунд 

Мек Не се препоръчва 

Поликарбонатни   Без грунд 

PMMA (плексиглас) Акрилни плоскости Без грунд 

Полистирол   Без грунд 

Полиолефин/Polyolefin (PE, PP)   Без грунд 

Флуорид полимери (PTFE, PVDF) Без грунд 

 
  Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 

 
Подготовка на основата : 

-  Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.  
 

Приложение: 
- Нанесете грунда еднакво върху основата на подовата настилка и проветрете. Нанесете избрания 
уплътнителя след изсъхване. 
- Температура при работа: между +5°C и +30°C. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с размерите на фугата. 
 
Опаковка: 
1 литър метална кутия. 
 
Съхранение: 
-  Трябва да бъда защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия. 
-  Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага. 
-  Срокът на годност е 24 месеца при посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 


