
ARDEX P 4
Snabbtorkande primer inom- och utomhus

Användningsområde
För underlag så som
• betong
• cement och kalkputs 
• keramik 
• terrazzo 
• dispersionsfärger 
• limrester, fasta.
 
Sammansättning
Lösningsmedelsfri, vit konsthartsdispersion med speciella vidhäft-
ningsmedel samt kvartssand. Tixotrop konsistens för mindre dropp 
och stänk. 

Underlaget
Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt, fritt från skiljemedel 
och föroreningar. 

Arbetssätt
ARDEX P 4 är färdiblandad och skall ej spädas eller blandas med an-
dra vätskor. ARDEX P 4 påföres bäst med roller. 

ARDEX P 4 skall läggas ut jämnt och bilda en homogen film. Innan AR-
DEX P 4 täcks över ska den vara helt torr. Torktiden är beroende på 
underlagets absorptionsförmåga, luftens RF och temperatur. Minimi-
temperaturen är +5 °C.  

ARDEX P 4 är miljövänlig och innehåller ej konserveringsmedel. För 
att öka livslängden på ARDEX P 4, undvik att doppa begagnade verk-
tyg i förpackningen och förvara om möjligt ARDEX P 4 svalt men tänk 
på frostrisken. 
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• Primer för golv- och väggspackel samt fixprodukter

• Utmärkt till golv, väggar och tak 

• Till både ickesugande och sugande underlag

• Färdigblandad, lätt att rolla ut 

• Tixotrop, droppar och stänker mindre 

• Lösningsmedelsfri 
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ARDEX P 4
Snabbtorkande primer inom- och utomhus

Tekniska data enligt ARDEX kvalitétsnormer: 

Materialförbrukning: 100–500 g/m²    
 beroende på underlaget

Torktid (+20 °C): ca 60 minuter

Förpackning: burk 8 kg net

Lagring: frostfritt, ca 12 månader i oöppnad  
 originalemballage.

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad 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. 09
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