
GRIP 
Veebaasiline, akrülaatalusel fikseeriv liim 

 
 
KASUTAMISOBJEKTID  Lahtiselt paigaldatavate ja teiste paksude PVC-, elastsete 

vinüülkatete ja tekstiilkatete kinnitamiseks uutele ja vanadele 
pindadele, juhul kui katet soovitakse hiljem eemaldada. Aluspind 
peab olema kuiv, tasane ja puhas. Vahatatud põrandakattelt tuleb 
vaha enne fikseerimisvahendi pinnalekandmist eemaldada. 

 
OMADUSED  * lühike algkuivatus u. 25 min. 
  * põrandakatet võimalik hiljem eemaldada 

* hea algnakkuvus 
* vahendi võib maha pesta leeliselise pesuvahendiga 

  * “igavene nake” 
* kantakse pinnale sileda rulli või eriti peenehambulise 
   liimikammi või sileda teraslabidaga 

  * hoiab ära  katte venimise ning käiguradade moodustumise 
   
TEHNILISED ANDMED  Sideaine   akrülaatsegapolümeer 
  Vedeldi   vesi 
  Erikaal    ca. 1,0 kg/l 
  Külmakindlus   jäätub 
  Madalaim kasutust°  +18°C 
 
KULU  7-12 m2/l  
 
KASUTUSJUHEND  Lõika põrandakate mõõtu, keera paanid poole paanipikkuse 

ulatuses tagasi. kanna Grip näit. sileda pahtellabidaga aluspõranda 
vabale osale. Oota umbes 25 min., keera paanid kohale ja hõõru 
hästi kinni. Samal viisil toimi paanide teise poolega.  
 
TÄHELEPANU! Gripi pind peab enne katte kinnihõõrumist olema 
kuivanud kleepjaks. Fiksaatorliimiga paigaldatud katte 
eemaldamisel alusta paani nurgast ja tõmba kate ettevaatlikult 
lahti. Põrandale jäänud kattetaguse jäägid ja Gripi saab 
aluspõrandalt maha pesta niisutades põrandat leeliselise 
pesuvahendilahusega, mis lastakse mõjuda 15-30 min. Hõõrumine 
kiirendab Gripi lahustumist. Plekid ja töövahendid puhastatakse 
värskelt veega. 

  
 
LIIMIMISTINGIMUSED  Liimimisel peab ruumis olema ruumile omane temperatuur. Nii 

kate kui fikseerimisvahend peavad saavutama selle temperatuuri. 
Ruumis valitsevad tingimused, nagu ruumi, fiksaatorliimi ja 
põrandakatte temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus, samuti 
kasutatav fikseerimisvahendi kogus mõjutavad oluliselt 



lõpptulemust ja kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada 
konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid 
lähteandmetena. 
 
Imava aluspinna, näit. tasandussegu, eeltöötlemine veega 4:1 
vedeldatud Kiilto Start nakkedispersiooniga kergendab 
põrandakatte hilisemat eemaldamist. Grip’i plekid eemaldatakse 
värskelt niiske käsnaga.   
 

PAKKIMISVIIS  5 L plastnõu 
 
TÖÖ – JA              Väldi toote kokkupuudet nahaga. Ventileeri tööruumi. Sulge 
KESKKONNAOHUTUS      pakend kohe peale kasutamist. Säilitada lastele kättesaamatus 
              kohas. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Toored 
              tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele. 
              Lisainformatsioon ohutuskaardil. 
 
 
LADUSTAMINE  Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas, temperatuuril 

mitte alla +1ºC. Tagatud säilimisaeg - 3 aastat toote valmistusajast. 
Peale pikaajalist ladustamist tuleks toodet enne tarvitamist 
hoolikalt segada.  

  
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad 
laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei 
vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi 
eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. 

   
  Tehniline konsultatsioon telefonil   6 031 900. 


