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ARDЕХ Р 51
Дисперсия за сцепление и грундиране

Област на приложение:
Грундиране, сцепителен мост и запечатване на пори с 
възспиращо водата действие.
За свързване на пудрещи повърхности напр. върху 
шлифовани, абсорбиращи анхидритни и анхидритни 
разливни замазки, за грундиране на циментови 
замазки, за последващо полагане на шпакловъчни, 
изравнителни и нивелиращи маси.
Като сцепителен мост върху гладки бетонни подове, 
особено уплътнени циментови замазки и талашитни 
плоскости при употребата на шпакловачни и 
израняващи маси.
Като сцепителен мост върху подобрени анхидритни 
замазки, мозайка, пясъчник, плочки и плочкови 
настилки при употребата на ARDEX К 15 заглаждащата 
и нивелираща маса.
За запечатване на пори върху бетонни основи и 
циментови замазки:
при последващи нанасяния на шпакловки 
предотвратява изкачването на въздушни мехури от 
основата, при последващи шпакловки предотвратява 
изместването на водата за забъркване.
Защитно покритие за свързване на праха върху 
шпакловачни и изравнителни маси, които за кратко 
време служат като използваеми площи.
За вътрешна употреба.

Вид:
Бяла дисперсия на основата на изкуствена смо-ла, без 
разредители, която след изсъхване зна-чително 
възспира проникването на вода.

Обработване:
Да се използват чисти съдове!
ARDEX P 51 дисперсията за сцепление и грунди-
ране да се използва:
като грундиране и сцепителен мост върху талашитни 
плоскости за полагане на плочки не-разредена;
като грундиране и сцепителен мост върху талашитни 
плоскости, както и върху плътна и гладка основа под 
изравнителни маси разредена 1 : 0,5 с вода;
за запечатване на пори върху необработени бетонни 
подове и тавани разредена 1 : 1 с вода;
като грундиране и сцепителен мост върху 
абсорбираща основа разредена 1 : 3 с вода.
Грундовете да се нанасят равномерно и да се оставят 
да изсъхват до прозрачен, тънък филм, преди да се 
започне с последващите работи.

Разходна норма:
Като грундиране и сцепителен мост върху талашитни 
плоскости около 300 гр неразредена ARDEX P 51 на 
m2;
Като грундиране и сцепителен мост върху плътна и 
гладка основа около 200 g концентрирана, това са 
300 g разредена 1 : 0,5 с вода ARDEX P 51 на m2.
За запечатване на пори на бетон и  циментови замазки 
около 150 g концентрирана, това са 300 g разредена 
1 : 1 с вода ARDEX P 51 на m2;

като грундиране и сцепителен мост и за свързване на 
праха около 50 g концентрирана, това са 200 g 
разредена 1 : 3 с вода ARDEX P 51 на m2.
От следващата таблица за употребата на грундо-ве е 
видно и предварителното обработване на основите при 
последващи шпакловачни, изравнителни и нивелирни 
работи с продукти от програмата на ARDEX:

Основа Грунд
Разреждане 

ARDEX P 51 : вода

Гладки и плътни основи, 
като грубо обработени 
бетонни подове или 
особено уплътнени 
циментови замазки и 
талашитни плоскости при 
употреба на 
шпакловъчни и 
изравнителни маси.

ARDEX P 51 
ARDEX P 82

1 :  1/2

Гладки и плътни основи 
като подобрени 
анхидритни замазки, 
мозайка, пясъчник и 
плочки, само при употреба 
на ARDEX К 15 
заглаждащата и 
нивелираща маса.

ARDEX P 51 
ARDEX P 82

1 :  1/2

Необработени бетонни 
подове и тавани.

ARDEX P 51 1 :  1

Циментови замазки, 
порьозни, силно 
абсорбиращи, анхидритни 
замазки и анхидритни 
пластични замазки, 
абсорбиращи или 
шлифовани, под и между 
шпакловачни и 
изравнителни маси.

ARDEX P 51 1 :  3

Гладки бетонни стени и 
тавани за гипсови 
шпакловачни маси.

ARDEX P 51 1 :  3

Гипсови строителни плос-
кости за стени и гипсова 
мазилка за шпакловачни 
маси за стени и 
тънкослоен разтвор на 
циментова основа.

ARDEX P 51 1 :  3

Талашитни плоскости при 
полагане на плочки с 
бързодействащото 
лепило ARDEX S 16, 
подобрено с 
ARDEX E 90.

ARDEX P 51
ARDEX P 82 

неразредена



ARDEX P 51
Дисперсия за сцепление и грундиране

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за 
обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би след-вало 
да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на 
свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на 
строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.

Указание:
ARDEX P 82 e грунд на основа на изкуствена смола, 
който се състои от две компоненти и действа като 
неопренов грунд.

GISCODE:   D1

Опаковка:     Туби с 25 kg, 5 kg и 1 kg нето

Съхранение:     Без минусови 
       температури съхраним около 12  
    месеца в оригинално 
затворени 
       опаковки.

Основа Грунд
Разреждане 

ARDEX P 51 : вода

Лят асфалт лошо 
опесъчен, стари подове от 
лят асфалт, настилки от 
асфалтови плочи, 
магнезитни подове, 
пластмасови напластява-
ния, пластмасови подове, 
лакирания, покрития с боя
, метали, дърво -лакирано, 
преди тьнкослойни 
разтвори и 
изравнителни маси.

ARDEX P 82


	ARDEX P 51 -1 [Converted].pdf
	ARDEX P 51 -2 [Converted].pdf
	ARDEX P 51 -3 [Converted].pdf

