
ARDEX P 10 SR
Kiirparandusvaik

Kasutusala
Sisetingimustes.

Poorsetel ja tihedatel pindadel.

Purunenud kohtadesse, vuukidesse ja juuspragudesse. Siinide ja liistu-
de liimimiseks puitpindadele, looduskividele, keraamilistele plaatidele 
ja muudele tugevatele pindadele. 

Osaliselt lahtiste parkettide kinnitamiseks. 

Tüüp
ARDEX P 10 SR on polümeeriga modifitseeritud silikaatvaik. Pakend 
koosneb kahest plastpudelist – komponendid A ja B. 

Töötamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja puhas. 

Praod ja lõhed laiendatakse ja ristisuunas vuugiga freesitakse 20 cm 
vahega vaod liitesarrusele.  

Praod avatakse 2/3 sügavuseni. Veetorude ja elektrijuhtmete asuko-
had kaardistatakse enne töötamist. Tolm eemaldatakse enne vaigu 
pragudesse injekteerimist. Liitesarrus paigaldatakse ristisuunas süvis-
tatud vagudesse.  

Pragude parandamine tehakse alles siis, kui betoon on mahukahane-
mise osas katmisvalmis.  

B komponent kallatakse A komponendi pudelisse ja  loksutatakse tu-
gevasti 15 sekundit nii, et saadakse ühtlase värvitooniga koostis. 
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• Pragude täitmine betoonpindadel

• Liistude ja profiilide liimimiseks

• Madala viskoossuse tõttu hästi pinda imenduv

• Lõhnatu, eriti väike emissioon

• Ei vaja segamisvahendeid, segatakse pudelis loksutades

• Kiirelt kõvenev ja koormatav

• Kergelt otse pudelist paigaldatav

• Sisetingimustesse
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Toote jagamine väiksmatesse doosidesse on võimalik mahuosades 
1.1.  

Vajadusel lõigatakse pudeli otsiku läbimõõt prao või parandatava koha 
laiuse järgi sobivaks. Pärast kokkusegamist on tööaega u. 10 minutit. 

Üleliigsed vaigujäägid eemaldatakse viivitamata pahtlilabidaga.  Peale 
tulevale materjalikihile nakkepinna loomiseks, puistatakse kvartsliiva 
alati märjale vaigukihile. 

Profiilide ja liistude kinnitamiseks võib olla mugavam kasutada jäigema 
koostisega vaiku.  Kui pärast kokku segamist lasta vaigul mõni minut 
seista, siis viskoossus suureneb ja see on kinnitamiseks mugavam 
koostis. 

Värske vaik eemaldatakse töövahenditelt selleks sobiva lahustiga. Kõ-
venenud vaigu saab eemaldada ainult mehaaniliselt. 

Kinnitatavate materjalide pinnad peavad olema puhtad.

Tähelepanu
ARDEX P 10 SR vaiguga saab töötada üle +15 °C temperatuuril (tarin-
di- ja õhutemperatuur).

Madalaim ladustamistemperatuur on +10 °C. Madalamad ladustamis-
temperatuurid võivad kahjustada toodet ja oluliselt mõjutada toote 
omadusi.  

Enne kasutamist tutvuge kodulehel oleva ohutuskardiga. 

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd. 

Seondununa kahjutu inimestele ja keskkonnale.  

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Tooraine: polümeeriga modifitseeritud   
 silikaatvaik

Segamine: komponent A: 300 ml (0,399 kg) pudel 
 komponent B: 300 ml (0,444 kg) pudel 
mahuosades 1:1

Mahukaal: komponent A: 1,13 g/cm³  
 komponent B: 1,48 g/cm³

Värv: komponent A: pruun   
 komponent B: värvitu

Tööaeg segatuna (+ 20 °C): u. 10 min.

Koormatav (+ 20 °C): u. 20 min.

Kõvenemisaeg (+ 20 °C): 30–40 min.

Pakend:  koosneb kahest plastpudelist   
 komp. A: 300 ml (0,399 kg) neto ja 
 komp. B: 300 ml (0,444 kg) neto. 
 Komplekt sisaldab ka liitesarruseid ja  
 kaitsekindaid.

Ladustamine/säilivus: pudelid ladustatakse püstiasendis  
 vähemalt +10 °C temperatuuril.   
 Säilivusaeg on u. 12 kuud avamata  
 originaalpakendis.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid  
juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad   
ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus. 09
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