
ARDEX P4 READY
Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

Käyttöalue
Ulko- ja sisätiloissa. Huokoisille ja tiiviille lattia-, seinä- ja kattopinnoille 
kuten:
• betoni
• sementti- ja kalkkisementtirappaus
• betoni- ja kalsiumsulfaattialusta
• magnesiittilattia
• valuasfaltti
• mosaiikkibetoni
• keraaminen laatta
• vedenkestävä dispersiomaali
• vanha vedenkestävä päällysteliima
• PVC - päällyste
• tasoite
• OSB - levy
• lakattu puulattia
• lastulevy
• ARDEX - epoksihöyrynsulku.

Ennen kiinnityslaasteja tai lattia- ja seinätasoitteita.

Tyyppi
Liuotteeton, valkoinen keinohartsiseos sisältäen lisäaineita ja kvartsi-
hiekkaa. Tiksotrooppinen ja valumaton koostumus.

Alustan esikäsittely
Alustan pitää olla kuiva, luja, pölytön, puhdas ja riittävän kantokykyinen 
tulevalle päällysteelle ja rasitukselle.

Työskentely
ARDEX P4 READY on käyttövalmis ja se voidaan levittää telalla tai 
pensselillä.

Levitetään tasaisesti kauttaaltaan. Annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi 
ennen seuraavaa työvaihetta.

Huokoisilla alustoilla (ei kuitenkaan magnesiittipinnoilla) voidaan AR-
DEX P4 READY laimentaa 10 % vettä. 

Kuivumisaika riippuu alustan huokoisuudesta ja on yleensä 20 °C läm-
pötilassa noin 15–60 minuuttia. Matalammissa lämpötiloissa ja tiiviillä 
pinnoilla voi kuivumisaika pidentyä ja korkeammissa lämpötiloissa ja 
huokoisilla pinnoilla lyhentyä. 
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• Pohjustusaine seinä-, katto- ja lattiapinnoille

• Huokoisille ja tiiviille pinnoille

• Erityisesti ennen kiinnityslaasteja tai seinä- ja lattiatasoitteita

• Nopea kuivuminen

• Liuotteeton

• Yksikomponenttinen
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Avattu astia suljetaan huolellisesti. Vajaa astia on käyttökelpoinen muu-
taman päivän astian avauksesta.

Astiat ja työkalut voidaan välittömästi työn jälkeen pestä vedellä.

Voidaan käyttää yli 5 °C lämpötiloissa.

Huomaa
Veteen löystyvät tasoite-, maali- ja liimajäämät poistetaan. 

Hiekkakarhentamaton ARDEX EP 2000 ja ARDEX EP 2001W -höyryn-
sulku voidaan käsitellä 24 tunnin kuluessa asennuksesta ARDEX P4 
READY -pohjustusaineella. Pohjustuksen kuivuttua, voidaan pinta ta-
soittaa ARDEX - tuotteilla 10 mm asti. 

Kalsiumsulfaatti- ja anhydriittivalupinnoilla annetaan pohjustuksen kui-
vua 12 tuntia ennen keraamisten laattojen asentamista.

PVC - pintojen pitää olla hyvin kiinni ja ne puhdistetaan hyvin ennen poh-
justusta.

ARDEX P4 READY -pohjustusainetta ei voida käyttää altaissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan: 

Menekki: n. 130–500 g/m² huokoisilla pinnoilla  
 n. 80–130 g/m² tiiviillä pinnoilla   
 alustasta ja käytetystä työvälineestä  
 riippuen

Kuivumisaika (+20 °C):  Tiiviillä pinnoilla n. 60 min.  
 Huokoisilla pinnoilla n. 15–60 min. 
 Kalsiumsulfaatti- ja    
 anhydriittivalupinnoilla väh. 12 h   
 ennen kiinnityslaastia.

EMICODE: EC1

Pakkaus:  astia 8 kg netto

Varastointi:  n. 12 kk pakkaselta suojattuna   
 avaamattomassa    
 alkuperäispakkauksessa. Avattu astia  
 suljetaan huolellisesti ja käytetään  
 muutaman päivän sisällä.

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. 01
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