
ARDEX P4 READY
Kruntaine sise- ja välistingimustesse

Kasutusala
Välis- ja sisetingimustes poorsed ja ka tihedast materjalist põranda-, 
seina- ja laepinnad nagu näiteks:
• betoon
• tsement- ja lubitsementkrohv
• betoon- ja kaltsiumsulfaat aluspinnad
• magnesiitplaat
• valuasfalt
• terratso
• keraamiline plaat
• veekindel dispersioonvärv  
• vana veekindel katteliim 
• PVC-kattematerjal
• tasandussegu
• OSB-plaat
• lakitud puitpõrand 
• laastplaat
• ARDEX-i epoksüpõhine aurutõke.

Enne kinnitussegu või põranda ja seina tasandussegu. 

Tüüp
Lahustivaba, valge tehisvaigusegu, mis sisaldab lisaaineid ja kvartslii-
va. Tiksotroopne ja valgumatu koostis.  

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema kuiv, tugev, tolmuvaba, puhas ja piisava kande-
võimega peale tulevate kattekihtide ja koormuste suhtes. 

Töötamine
ARDEX P4 READY on kasutusvalmis ja selle saab pinnale võõbata rulli 
või pintsliga.  

Võõbatakse pinnale ühtlase katva kihina. Lastakse kuivada heledaks 
kilelaadseks kihiks enne järgmist tööetappi. 

Poorsetel aluspindadel (mitte magnesiitpindadel) võib ARDEX P4 
READY lahjendada 10 % veega. 

Kuivamisaeg sõltub aluspinna poorsusest ja on üldjuhul +20 °C tem-
peratuuril u. 15–60 minutit. Madalamatel temperatuuridel ja tihedast 
materjalist pindadel võib kuivamisaeg pikeneda ja kõrgematel tempe-
ratuuridel ning poorsetel pindadel lüheneda.  
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• Kruntaine seina-, lae- ja põrandapindadele

• Poorsest ja ka tihedast materjalist pindadele

• Spetsiaalselt enne kinnitussegu või seina ja põrada   
 tasandussegu 

• Kiire kuivamine

• Lahustivaba

• Ühekomponendiline
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Avatud nõu suletakse hoolikalt. Avatud toode on kasutuskõlblik mõned 
päevad  pärast avamist. 

Nõud ja tööriistad saab kohe pärast töötamist pesta veega. 

Saab pinnale kanda üle +5 °C temperatuuril.

Pane tähele
Vees pehmenevad tasandussegu-, värvi- ja liimijäägid tuleb aluspinnalt 
eemaldada. 

Liivkarestuseta ARDEX EP 2000 ja ARDEX EP 2001W aurutõkkepin-
nad saab töödelda 24 h jooksul pinnalekandmisest ARDEX P4 READY-
ga. Pärast kruntaine kuivamist, saab pinna tasandada ARDEX-i toode-
tega kuni 10 mm kihipaksuseni.  

Kaltsiumsulfaat- ja anhüdriitvalupindadel lastakse krundikihil, kuivada 
12 tundi enne keraamiliste plaatide paigaldamist. 

PVC-pinnad peavad olema tugevasti aluspinnal kinni ja need puhasta-
takse korralikult enne kruntimist. 

ARDEX P4 READY kruntainet ei saa kasutada basseinides.

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd. 

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Kulu: u. 130–500 g/m² poorsetel pindadel 
 u. 80–130 g/m² tihedatel pindadel 
 sõltuvalt aluspinnast ja kasutatud  
 töövahenditest

Kuivamisaeg (+20 °C): Tihedatel pindadel u. 60 min.  
 Poorsetel pindadel u. 15–60 min. 
 Kaltsiumsulfaat- ja    
 anhüdriitvalupindadel vähemalt 12 h  
 enne kinnitussegu.

EMICODE: EC1

Pakend:  nõu 8 kg neto

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud külmumiselt kaitstuna  
 avamata originaalpakendis. Avatud  
 anum suletakse hoolikalt ja toode  
 kasutatakse mõne päeva jooksul. 

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. 01
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