ARDEX P 51
Allroundprimer
Primer för optimal vidhäftning
För portätning
För dammbindning
Lösningsmedelfri
Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö

Tillverkare med certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna
Tel 08 556 315 50
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som
används för att få en optimal vidhäftning till underlaget
samt för portätning och dammbindning. ARDEX P 51
förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget.
Normalt endast för användning inomhus.
Undantaget är vid spackling med ARDEX K 301 MIX,
utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.
EGENSKAPER
ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska
som är fri från lösningsmedel. Den kan förtunnas med
vatten och används därefter som primer till ARDEX
golvspackel
UNDERLAGET
Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från
skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till
underlaget
BLANDNING
I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent
kallt vatten. se blandningstabell.
MATERIALÅTGÅNG/TORKTID
Materialåtgången är ca 0,03-0,3 kg konc./m². Torktiden
är ca 1-5 timmar beroende på temperatur.

BLANDNINGS- OCH ÅTGÅNGSTABELL
ARDEX
P 51

Underlag

Åtgång
Vatten

konc.

Spånskiva/träbaserade underlag

outspädd

ca 0,3 kg/m2

Täta icke sugande
underlag

outspädd

ca 0,3 kg/m2

Gipsskiva

1 del

1 del

ca 0,2 kg/m2

Betonggolv,
slipsatser

1 del

3 delar

ca 0,1 kg/m2

Ren gips och anhydrit

1 del

3 delar

ca 0,1 kg/m2

K 301 MIX utomhus/
fuktbelastad miljö

1 del

7 delar

ca 0,03 kg/m2

Tillskjutande fukt

1 del

7 delar

ca 0,03 kg/m2

SLAMNINGSTABELL
Produkt

Säck

ARDEX P 51

Vatten

A 34/35 MIX

25 kg

1,75 kg

1,75 liter

Åtgång för ARDEX P 51 för slamma: 0,3 kg/m2

ARBETSSÄTT
ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste.
Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt
lager. Undvik pölar eftersom det minskar vidhäftningen
och förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar
en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas.
Temperaturen skall vara över 5°C. Låg temperatur och
hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51.
I efterföljande tabell över användning av ARDEX P 51
framgår även förbehandlingen av olika underlag vid
spackling och avjämning med någon av ARDEX produkter.
TEKNISKA DATA

Förpackning:

Dunkar á 1, 5, 10 och 25 kg

Lagring:

Förvaras frostfritt och skyddas
mot direkt solbestrålning

Lagringstid:

Kan lagras 12 månader i
originalförpackning

Dunk 1 kg
Produktnummer:
EAN-nummer:

51601 nytt artikelnr: 31461
5703193516017

Dunk 5 kg
Produktnummer:
EAN-nummer:

51605 nytt artikelnr: 31464
5703193516055

Dunk 10 kg
Produktnummer:
EAN-nummer:

51610 nytt artijkelnr: 31462
5703193516109

Dunk 25 kg
Produktnummer:
EAN-nummer:

51625 nytt artikelnr: 31463
5703193516253
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Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det
färdiga resultatet.

