Seinte tasandus

ARDEX R4 RAPID
Kiirpahtel

• ARDURAPID - omadus
• Tsemendipõhine
• Valget värvi
• Pastalaadne viimistluspahtel
• Enamikule aluspindadele ilma eelneva kruntimiseta
• Seina-, lae- ja põrandapindadele
• Purunenud kohtade ja aukude paikamiseks ja tasandamiseks
• Osaliseks pahteldamiseks
• Metall-, vuugi- ja nurgaliistude kinnitamiseks
• Pinna katmine ja ülevärvimine 45–60 minuti pärast
• Võimalik tasandada “null” kihipaksuseni

Kasutusala
Tasandamine ja paikamine seina-, lae- ja põrandapindadel enne tapeetimist, värvimist, dispersioonkrohvi ning enne seina- ja põrandakattematerjale poorsetel ja tihedatel aluspindadel. Pragude, sügavate lohkude ja vuukide täitmine. Põrandapindade tasandamiseks ja
järeltasanduseks kipsi- ja tsemendipõhistel tasandussegu pindadel.
Metalli-, vuugi ja nurgaliistude kiireks kinnitamiseks.
Sisetingimustes.
0–10 mm kihipaksustele.
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Tüüp
Spetsiaaltsement mis sisaldab vees lahustuvaid plastaineid ja peene
fraktsiooniga täiteaineid.
Segades veega saadakse pastalaadne koostis, millel on u. 15 min.
tööaega ja mis kõveneb juba 30–45 minutiga seondudes ja kuivades.
Pinnakattematerjaliga kaetav (näit. parkett ARDEX SMP liimiga) ja värvimine poorsetel aluspindadel 45 min. ja tihedatel aluspindadel 60
min. pärast.
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Aluspinna eeltöötlus
ARDEX R4 RAPID nakkub praktiliselt kõikidele levinumatele ehitusmaterjalidele ilma eelneva kruntimiseta. Aluspind peab olema kuiv, tugev,
kandev, kare ja puhas.
Sobivad aluspinnad:
•
betoon
•
tsement- ja lubikrohv
•
kipskrohv ja kipsplaat
•
kipskartongplaat
•
kipsi- ja tsemendipõhised tasandussegud
•
laastplaadid
•
puitpinnad
•
vanad liimi- ja pahtlipinnad
•
müüritis
•
tehisvaikkrohv
•
kipskiudplaat
•
keraamilised plaadid
•
looduskivid ja mosaiikbetoon
•
pesemist taluvad värvid
•
vanad lateksvärvid
•
akrülaatvärvid
•
alküüdvaikvärvid
•
värvitud klaaskiudtapeet.
Vanad ja nõrgalt kinnitunud värvid, tapeedid ja krohvid eemaldatakse.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt:
Segamisvahekord:

u. 0,4 l vett : 1 kg pulbrit või		
u. 1 MO vett : 2 MO pulbrit		
(MO=mahuosa)

Pulbri kaal:

u. 0,85 kg/l

Märg kaal:

u. 1,5 kg/l

Pulbri kulu:

u. 1,1 kg/m²/mm

Tööaeg segunõus (+20 °C):

u. 15 min.

Survetugevus:

1 päeva pärast
7 päeva pärast
28 päeva pärast

u. 11,0 N/mm²
u. 15,0 N/mm²
u. 20,0 N/mm²

Paindetõmbetugevus:

1 päeva pärast
7 päeva pärast
28 päeva pärast

u. 2,5 N/mm²
u. 3,5 N/mm²
u. 5,5 N/mm²

pH-arv:

märjana u. 10–11

Tooliratta surve:

talub

Pakend:

nõu 2,5 kg neto

Ladustamine/säilivus:

u. 12 kuud kuivas ruumis 		
kinnises originaalpakendis.

Töötamine
Tööaega on segunõus u. 15 min. Puhtas segunõus segatakse kokku
vesi ja segupulber. Segatakse intensiivselt seni kuni saadakse ühtlase
koostisega segumass.
Segamisvahekord

1 kg
0,4 l

segupulbrit
vett.

Segumassil on tööaega u. 15 min. +18 °C – +20 °C temperatuuril.
Madalamad temperatuurid pikendavad ja kõrgemad lühendavad tööaega.
Tihedatel aluspindadel peab kihipaksus olema vähemalt 1 mm. Kõvenenud pahtlikihi võib vajadusel sama pahtliga üle tasandada.
Ebakindlates tingimustes soovitame katsetööd.
Pane tähele
Pahtlit ei saa kasutada pidevalt märgades konstruktsioonides.
Oluline
Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu kaitstakse silmi
ja nahka. Nahale sattunud aine eemaldatakse hoolikalt loputades. Aine
silma sattumise korral võtke ühendust arstiga.

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.
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Kõvenenuna kahjutu inimestele ja keskkonnale.

