
KLEJ PODKŁADOWY PRIMER 
POD TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE 

 
     

DANE TECHNICZNE 
 

Przeznaczenie: 
Taśmy antypoślizgowe Gripper stosuje się na gładkich powierzchniach. Jeśli powierzchnia 
jest porowata lub chropowata, to pod taśmę moŜe dostać się woda lub powietrze, co moŜe 
spowodować odklejenie się taśmy. śeby tego uniknąć naleŜy zastosować klej podkładowy 
Primer, który słuŜy do wyrównania powierzchni, takiej jak drewno, kamień lub beton przed 
zastosowaniem taśm antypoślizgowych Gripper.  
 

ZuŜycie: 
Objętość jednej puszki to 1 litr, który wystarcza na rozprowadzenie na powierzchni około 
5m². 
 
Do rozprowadzenia na powierzchnie: 
� beton  � drewno  � kamień  � inne chropowate i porowate powierzchnie  
 

Sposób monta Ŝu:  
1. Przed przyklejeniem podkładu naleŜy oczyścić powierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń, 

odtłuścić  
        i osuszyć (z wilgoci). Powierzchnia musi być sucha, a w przypadku montaŜu na  
        zewnątrz temperatura otoczenia powinna przekraczać 100C. 
2. Na całej przestrzeni na której będzie naklejona taśma naleŜy rozprowadzić cienką 

warstwę podkładu za pomocą pędzla. NaleŜy uwaŜać by nałoŜony podkład nie wychodził 
poza szerokość i długość taśmy którą chcemy nakleić. 
UWAGA!! Nie moŜna smarować taśmy podkładem.  

3. Pozostawić do wyschnięcia (maks. 10 minut gdy temperatura otoczenia jest wysoka; 
maks. 20 minut gdy temperatura jest niska).    

4. Przykleić taśmę.    
           

Zalecenia i ostrze Ŝenia: 
- produkt łatwopalny 
- nie wdychać oparów 
- toksyczne dla środowiska wodnego, moŜe powodować długotrwałe zmiany w środowisku 
wodnym 
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
- przechowywać z dala od źródeł zapłonu 
- przy aplikacji unikać ognia i papierosów 
- chronić produkt przed wyładowaniami atmosferycznymi i elektrycznymi 
- unikać uwolnienia substancji do środowiska 
-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody  
- w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duŜą ilością wody, zwrócić się o 
pomoc lekarską 
- w przypadku uŜywania płynu w pomieszczeniu słabo wentylowanym naleŜy uŜyć maski 
chroniącej drogi oddechowe 
 

Warunki dostaw:  
Dostawa bezpłatna na terenie całego kraju przy zakupie powyŜej 150,0 zł netto. 
PoniŜej tej kwoty koszt przesyłki wynosi 19 zł + 23% VAT. 
 
 

 
 
Zamówienia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (biuro@coniveo.com.pl)  
lub faksem (0-22 810-99-16).  
Czas dostawy - do 3 dni roboczych. 


