Agregado
antiderrapante
para tintas e vernizes

Grip B12/B8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EMBALAGEM

Grip B12/B8 são agregados selecionados,
graduados e isentos de impurezas, para
serem adicionados em tintas ou vernizes
com objetivo de compor uma superfície com
características antiderrapantes.

PRODUTO
GRIP B-8
GRIP B-12

USOS E APLICAÇÕES
De acordo com a rugosidade desejada,
deve-se optar por um dos tipos de Grip:
Grip B8: deve ser misturado com tintas ou
vernizes
de
acabamento
com
maior
espessura
de
camada,
epóxi
ou
poliuretano, como o Hiper 500 ou Hiper
411.
Grip B12: deve ser misturado com tintas
ou vernizes de acabamento acrílico, como o
Hiper 409 ou Hiper Eco.

EMBALAGEM
1 KG
1 KG

PRECAUÇÕES
As medidas de higiene, uso de EPIs, de
segurança do trabalho e as indicações
quanto a limpeza e disposição dos resíduos
devem seguir as recomendações gerais.
Evite contato contínuo com a pele, bem
como respirar o produto particulado. No
caso de ingestão acidental, procure o
médico imediatamente. Terminando
o
trabalho lave as mãos e o rosto com água
e sabão.
Nunca ingira alimentos sem antes se lavar.
Utilize ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS

NOTA:

- Proporcionam acabamento antiderrapante
- Aumentam a resistência à abrasão do
acabamento
- Ampliam a durabilidade do acabamento
superficial do piso
- Reduzem o nível de brilho dependendo da
quantidade adicionada ao verniz ou tinta.

Todas as informações mencionadas neste boletim
técnico estão baseadas em nossas experiências e
conhecimentos, entretanto como não temos qualquer
controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma
garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida
quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer
danos materiais ou pessoais resultantes do uso
incorreto das informações prestadas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO
Após a superfíciie limpa, preferencialmente
aspirada e selada, mistura-se o Grip B-12
ou o Grip B-8 na proporção de 15 a 30%
sobre o peso de tinta ou verniz e agita-se
muito bem para completa dispersão.
Despeja-se o conteúdo em uma bandeja
própria para pintura e aplica-se com rolo
específico de acordo com o tipo de tinta ou
verniz.
Durante a aplicação com rolo ou trincha, é
necessário homogeneizar regularmente a
mistura para evitar a decantação do
Grip B-12 ou Grip B-8.
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