Produktdatablad

ARDEX P 7
Snabbtorkande specialprimer
•
•
•
•

För icke sugande underlag på golv, väggar och tak
Systemprodukt - specialprimer för ARDEX P 40 MS
Lösningsmedelsfri
Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö

Användningsområde
ARDEX P 7 är en färdigblandad primer för icke sugande underlag så
som ARDEX P 40 MS, kakel, klinker och terrazzo.

7 appliceras. Underlag som behandlas med ARDEX
P 40 MS ska som regel primas med ARDEX P 7, detta ska ske inom
72 timmar. ARDEX P 7 kan användas från 15 °C i luft och underlag.

Obs!
ARDEX P 7 kan dock användas på träbaserade byggskivor som
MDF, OSB, Plyfa samt spånskivor.
På sugande underlag samt på asfaltslim, gjutasfalt och liknande
underlag ska ARDEX P 51 användas. Se databladen för ARDEX P 51.

Arbetssätt
ARDEX P 7 appliceras med roller eller pensel i ett jämnt och
heltäckande skikt, inga tjocka skikt eller pölar får förekomma. Låt
ARDEX P 7 torka helt innan nästa behandlingsmoment.

Underlaget
Underlaget ska vara permanent torrt, fast och fritt från damm och
andra skiljemedel. Befintliga ytor rengörs och slipas innan ARDEX P
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Hållbart byggande
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande.

Primer

Tekniska data
Innehåll:

Polyacrylatdispersion med
sandtillsättning. Konserveringsmedel.
Kan orsaka allergisk reaktion. 5-chlor-2methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247500-7], Blandning (3:1) med 2-methyl2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6].

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.

Artikelnummer:

37090

EAN-nummer:

5703193370909
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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.

