
ARDEX P 82
Kruntaine

Kasutusala
Kruntaine ja nakkesild siledatele ja tihedast materjalist aluspindadele 
nagu näiteks

• õõnespaneelid ja vaakumbetoonpõrandad tasandussegu aluskihi-
na

• puit
• mosaiikbetoon
• keraamilised plaadid
• klinkerplaadid
• terasplaadid
• kunstlikust ainest pinnakatted
• lakk-, õli- ja plastipõhised värvid
• tasandus- ja kinnitussegude aluspinnana. 

Ainult sisetingimustesse.

Töötamine
Komponendid A ja B segatakse 1:1 hoolikalt kaalu või mahu järgi nii, 
et tekib ühtlane roosa kruntaine mass. Kasutusaeg on temperatuuril 
+18 °C – +20 °C umbes 1 tund.

ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine levitatakse õhukese kihina kuivale ja 
puhtale aluspinnale, millel ei ole naket kahandavaid aineid. Pinnale kan-
takse pintsli, rulli, vahtkummist või sileda spaatliga. Võib vedeldada 5 
% veega, levitatavuse parandamiseks. 

Tasandus- või kinnitussegu võib peale kanda kui kruntaine on kuivanud 
läbipaistvaks kelmeks. Kuivamisaeg on u. 1tund sõltuvalt ventilatsioo-
nist, temperatuurist ja aluspinnast. Madalad temperatuurid ja/või suur 
õhuniiskus võivad aeglustada kruntaine kõvenemist.
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• Kahekomponendiline

• Siledatele ja tihedatele aluspindadele

• Lahustivaba

• Asendab neopreen kruntainet
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ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine tekitab hea nakkesilla kõigile tihedate-
le ja siledatele aluspindadele mis on tugevad, kuivad ja puhtad ras-
vast, õlist, vahast, tolmust ja muudest naket kahandavatest ainetest. 

Tasandus tehakse hiljemalt kaks päeva pärast kruntimist.

Segamisnõu- ja vahendid võib puhastada veega vahetult pärast kasu-
tamist. ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine eemaldatakse pindadelt vee-
ga, värskena. Seda ei tohi lasta nahale kuivada. Kokkupuudet nahaga 
tuleb vältida. 

Oluline
Sisaldab epoksüvaik / polüamidoamiin. Kahjulik sisse hingatuna, naha-
kontaktis ja pritsmetena silmadele. Võib esile kutsuda nahaärritust ja 
tundlikkust.

Aine silma sattumise korral loputatakse hoolikalt veega ja pöördutak-
se arsti poole. Nahale sattunud aine pestakse vee ja seebiga. Pärast 
seda kantakse nahale kreemi. Töö ajal kasutatakse kaitseriietust, kait-
sekindaid ja kaitseprille / näokaitset.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Materjali kulu: 100–200 g/m²

Pakend:  anumate paar 6 kg neto   
 (3+3 kg, komponendid A ja B)  
 anumate paar 2 kg neto   
 (1+1 kg, komponendid A ja B)

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud kuivas, külmumiselt   
 kaitstud, kuid jahedas ruumis,   
 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. 04
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