
ARDEX P 82
Pohjustusaine

Käyttöalue
Pohjustusaine ja tartuntasilta sileille ja tiiviille alustoille kuten

• ontelolaatat ja imubetonilattiat tasoitteiden alustana
• puu
• mosaiikkibetoni
• keraamiset laatat
• klinkkerit
• teräslevyt
• keinoainepinnoitteet
• lakka-, öljy- ja muovimaalit
• tasoitteiden ja kiinnityslaastien alustana.

Vain sisätiloihin.

Työskentely
Komponentit A ja B sekoitetaan 1:1 huolellisesti painon tai tilavuuden 
mukaan kunnes saavutetaan vaaleanpunainen, tasainen ja käyttöval-
mis primeri. Käyttöaika +18 °C – +20 °C lämpötilassa on noin 1 tunti.

ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri levitetään ohueksi kerrokseksi kuivalle 
ja puhtaalle alustalle, jossa ei ole tartuntaa heikentäviä aineita. Levitys 
suoritetaan siveltimellä, telalla, solukumilastalla tai sileällä lastalla. Voi-
daan ohentaa 5 % vedellä levitettävyyden parantamiseksi.

Tasoitemassat tai kiinnityslaastit voidaan levittää, kun primeri on kuivu-
nut kirkkaaksi kalvoksi. Kuivumisaika on noin 1 tunti riippuen ilman-
vaihdosta, lämpötilasta ja alustasta.  Matalat lämpötilat ja / tai suuri il-
mankosteus voivat hidastaa primerin kovettumista.
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ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri tekee hyvän tartuntasillan kaikille tiiviil-
le ja sileille alustoille, jotka ovat kiinteitä, kuivia ja puhtaita rasvasta, 
öljystä, vahasta, pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Tasoitus tehdään viimeistään kahden päivän kuluttua primerin levityk-
sestä.

Sekoitusastiat sekä työkalut voidaan puhdistaa vedellä välittömästi 
käytön jälkeen. ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri poistetaan vedellä tuo-
reena, se ei saa kuivua iholle. Ihokosketusta on vältettävä.

Tärkeää 
Sisältää epoksihartsia / polyamidoamiinia. Haitallista hengitettynä, iho-
kosketuksena ja roiskeina silmiin. Aiheuttaa ärsytystä sekä herkisty-
mistä.

Aineen joutuessa silmiin, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja käänny-
tään lääkärin puoleen. Iholle joutunut aine pestään vedellä ja saippual-
la. Tämän jälkeen iholle levitetään ihovoide.

Työn aikana käytettävä suojavaatetusta, suojahansikkaita, suojalaseja /
kasvosuojainta.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan: 

Materiaalin kulutus: 100–200 g/m²

Pakkaus:  astiat 6 kg netto    
 (3+3 kg, komponentit A ja B)  
 astiat 2 kg netto    
 (1+1 kg, komponentit A ja B)

Varastointi:  n. 12 kk kuivassa tilassa   
 avaamattomassa    
 alkuperäispakkauksessa.   
 Säilytetään viileässä, pakkaselta  
 suojattuna.

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta 
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset  
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus. 03
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