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Środek zwiększający przyczepność nanosić cienką warstwą przy pomocy 
wałka. W przypadku powierzchni pionowych materiał należy nakładać 
w dwóch etapach. Ze względu na kolor materiału, w szczególności przy 
jasnych farbach podkładowych, należy zwrócić uwagę na możliwe jak 
najdokładniejsze oklejenie.

Ok. 0,10 l/m² na gładkiej, równej powierzchni

Ok. 25 min w temp. +20 °C

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie 
należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają 
się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są 
przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze 
specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, 
że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia 
przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian 
podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.

Informacja dotycząca obróbki

Zużycie materiału

Czas schnięcia

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Podstawowe informacje

Charakterystyka produktu

Triflex TecGrip 620 jest stosowany jako środek zwiększający przyczepność 
na uszczelnieniach Triflex SmartTec. Wstępną obróbkę tym produktem można 
zastosować do materiałów, które mają 24 godziny i są starsze niż 100 dni. 
Możliwość przygotowania starszych pokryć należy sprawdzić na miejscu 
budowy. Po wyschnięciu środka zwiększającego przyczepność można połączyć 
go ze środkiem Triflex SmartTec.

Triflex TecGrip 620 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 � Produkt jednoskładnikowy
 � Łatwa w obróbce
 � Szybkoutwardzalna

Plastikowa butelka

0,50 l Triflex TecGrip 620

Pomarańczowobrązowy

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie 
zamkniętym zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy. Przechowywać 
w temperaturach od +10 °C do +30 °C. Należy unikać bezpośredniego 
oddziaływania światła słonecznego, także na placu budowy.

Obróbka Triflex TecGrip 620 możliwa jest przy temperaturze podłoża 
i otoczenia od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Obrabiana powierzchnia musi być wolna od luźnych oraz zmniejszających 
przyczepność zanieczyszczeń.

Produktu można używać bezpośrednio po otwarciu pojemnika.

Możliwości zastosowań

Właściwości

Postać

Kolory

Przechowywanie

Warunki obróbki

Przygotowanie podłoża

Instrukcja mieszania


