Produktdatablad

ARDEX P 3
Färdigblandad acryldispersionsprimer
•
•
•
•
•

Ger optimal vidhäftning
För portätning
Färdigblandad
Snabbtorkande, vattenavvisande
Lätt att jobba med, droppar inte

Användningsområde
ARDEX P 3 är en primer till ARDEX golvspackel som används
för att få en optimal vidhäftning till underlaget. ARDEX P 3
förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget.
Produkten är idealisk för renoveringsarbeten där äldre
material inte ska smutsas ner då ARDEX P 3 är droppfri.
Endast för användning inomhus. Ej för konstant
vattenbelastade ytor.
Egenskaper
ARDEX P 3 är en vit konsthartsdispersion, med tixotropisk
konsistens, som ej innehåller lösningsmedel. ARDEX P 3 skall
ej späs med vatten. ARDEX P 3, i uttorkat tillstånd, förhindrar
effektivt vatten från spacklet att tränga ned i underlaget
Underlaget
Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från
skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till
underlaget.
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Blandning
Färdigblandad, får ej spädas.
Arbetssätt
ARDEX P 3 påföres med roller eller pensel. Arbeta in den i
underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. När ARDEX
P 3 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete
påbörjas.
Temperaturen skall vara över 10°C. Låg temperatur och hög
luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 3.
I tabellen bredvid över användning av primer framgår även
förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämning
med någon av ARDEX produkter.

Primer

Tekniska data
Materialåtgång:

ca: 0,20 kg/m²

Åtgång:

100 - 150 g/m², beroende på roller och
underlagets struktur.

Densitet:

1,0 kg/liter.

Torktid:

30 - 60 minuter.

Godkänd till
golvvärme:

Ja.

Emissionstestad:

EC-1 PLUS i EMICODE – mycket
miljövänlig.

Emissionstestad:

M 1 i Emission Class For Building
Materials – mycket miljövänlig.

Förpackning:

Hink 12 kg.

Lagring/hållbarhet:

Känslig för frost. Hållbarhet ca 1 år i
oöppnad originalförpackning.
Öppnade förpackningar tillsluts väl och
används snarast möjligt.

Miljö/avfall:

Följ alltid lagar, bestämmelser och
branschnormer vid arbeten med ARDEX
produkter och system. Tomma
förpackningar sorteras till
plaståtervinning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
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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 ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.

