Undergolv

ARDEX P 51
Allroundprimer

• Primer för optimal vidhäftning
• För portätning
• För dammbindning
• Lösningsmedelfri
• Emissionstestad, bidrar till en sund inomhusmiljö

Användningsområde
ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att
få en optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och 		
dammbindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp
från underlaget.
Endast för användning inomhus.
Undantaget är vid spackling med ARDEX K 301, utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.
Egenskaper
ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som är fri från
lösningsmedel. Den förtunnas med vatten och används därefter som
primer till ARDEX cementbaserade golvspackel.
Underlaget
Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel
som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget
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Blandning
I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten.
Se blandningstabell på baksidan.
Materialåtgång/torktid
Materialåtgången är ca 0,03–0,25 kg/m². Torktiden är ca 2–12 timmar beroende på temperatur och underlaget.
Arbetssätt
ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste. Arbeta in den i
underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. Undvik pölar eftersom
det förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar en tunn klar
film kan efterföljande arbete påbörjas.
Temperaturen skall vara över +5 °C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51.

Undergolv

ARDEX P 51
Allroundprimer

Tekniska data enligt ARDEX kvalitétsnormer:
Materialåtgången:						
						
ARDEX P 51
vatten
åtgång/koncentrat
						
1
del
0,5
delar
ca 100 g/m²
						
1 del
1 del
ca 75 g/m²
						
						
1 del
3 delar
ca 50 g/m²
						
1
del
5
delar
ca 30 g/m²
						
1 del
7 delar
ca 22 g/m²
					
Förpackning:

dunk 1 kg, 5 kg, 10 kg och 25 kg net

Lagring:

förvaras frostfritt och skyddas mot
direkt solbestrålning, ca 12 månader
i oöppnad originalemballage.

Underlag

Primer

ARDEX P 51 : vatten

Glatta och täta underlag som prefabricerade betonggolv eller speciellt täta
cementslipsatser vid beläggning med spackel och avjämningsmassa.

ARDEX P 51
ARDEX P4
ARDEX P 82

1 : 0,5
–
–

Råbetong.

ARDEX P 51
ARDEX P 4

1:1
–

Cementslipsatser som är porösa och starkt sugande.
Under och mellan skikt av spackel och avjämningsmassor.

ARDEX P 51

1:5

Glatta betongväggar och –golv vid beläggning med gipsbundna spackelmassor.

ARDEX P 51

1:3

Gipsskivor och gipsputs väggspackelmassor och tunnbäddsbruk på cementbasis.

ARDEX P 51

1:3

Glatta och icke sugande underlag som epoxi underlag före ARDEX N 23 W fästmassa.

ARDEX P 51
ARDEX P 82

outspädd

Betonggolv utomhus och i fuktbelastade miljöer som ska spacklas med ARDEX K 301,
samt mellan flera lag ARDEX K 301.

ARDEX P 51

1:7

Betonggolv som ska spacklas med ARDEX K 80 som inte ska beläggas/endast behandlas
med flytande toppbeläggning efteråt, primas 2 gånger enligt tabellen.

ARDEX P 51

1:3
1:1

Slamningstabell endast inomhus
ARDEX A 38 MIX

ARDEX P 51

vatten

25 kg (säck)

1,75 kg

1,75 liter

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.
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Blandningsförhållande

