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ARDEX P 82
Грунд на основата на изкуствена смола

Област на приложение:
Грундиране и сцепителен мост върху гладка и плътна 
основа като:
 - грубо обработени бетонни подове или   
   особено уплътнени циментови замазки   
   преди саморазливни замазки,
 - лошо опесъчени замазки от лят асфалт,
 - стари подове от лят асфалт,
 - подобрени анхидритни замазки,
 - магнезитни замазки,
 - талашитни плоскости,
 - дърво,
 - мозайка,
 - пясъчник,
 - плочки,
 - клинкери,
 - стоманена ламарина,
 - пластмасови напластявания,
 - покрития с лак, масло и изкуствени покрития,
 - преди саморазливни замазки и тънкослойни  
   лепилни разтвори.
За вътрешна употреба.

Вид:
Реактивна, двукомпонентна дисперсия на осно-вата на 
изкуствена смола, без разредители, състояща се от:
   ARDEX P 82, компонент  А, светлочервена, 
и ARDEX P 82, компонент В , бяла,
които смесени 1 : 1 дават светлочервения 
ARDEX P 82 грунд на основа на синтетична смола.
Плътност: около 1,0 кг/литър; 
рН-стойност: приб-лизително 11.
Чрез реакция и съхнене възниква сцепителен активен 
филм, който действа като сцепителен мост върху 
всички гладки и плътни основи.

Основа:
Съгласуваните по количество в опаковките една 
спрямо друга компоненти A + В се смесват ос-новно в 
съотношение 1 : 1 като тегло или обем, докато 
възникне светлочервеният, готов за упот-реба грунд, 
който трябва да се обработва в рам-ките на 1 час в 
температурния интервал 18 -20°С.
Грундът ARDEX P 82 се нанася тънко с четка, ва
ляк, пеногума или гладка шпакла върху сухата и чиста 
от разредители основа. За подобряване на мазането 
може да се добави до 5% вода. Едва когато грундът е 
изсъхнал до прозрачен филм, могат да се нанасят 
шпакловачните маси или тънкослойните разтвори.
Времето на съхнене е около 1 час в зависимост от 
проветряването, температурата и вида на основата. 
Ниските температури и/или високата влажност на 
въздуха могат да забавят изсъхването на грунда.
Грундът ARDEX P 82 дава добър сцепителен мост 
върху всички гладки и плътни повърхности, които 
обаче трябва да бъдат здрави, сухи и без масло, прах 
и други разединяващи вещества. Нанасянето на 
последващата шпакловачна маса би трябвало да се 
извърши в рамките на 2 дни.

Съдът за забъркване и инструментите могат да се 
почистят с вода непосредствено след употреба. 
ARDEX P 82 да се отстранява с вода в прясно 
състояние и да не се оставя да изсъхне върху кожата. 
Да се избягва по-дълъг контакт с кожата.

Указание:
Дразни очите и кожата. Възможно е увеличаване на 
чувствителността. Вреден за здравето при поглъщане. 
Може да предизвика разяждания при по-дълго 
въздействие.
Да се избягва допир с очите и кожата. При допир с 
очите веднага да се изплаква основно с вода и да се 
консултира с лекар. При забъркването да се носят 
защитни очила и предпазни ръкавици. При 
обработването са необходими предпазни ръкавици. Да 
се поддържа чисто работното облекло, замърсеното 
облекло да се сменя.

Технически данни
според стандарта за качество на АРДЕКС

Разходна 
норма:    100- 200g/m2 
  
GISCODE:  D 1

Опаковка:   Баки с 3 kg нето     
   компонента A-  3 kg нето       
   компонента В-  3 kg нето 
      = единица от 6 kg нето в кутии
   
   1 kg нето компонента A   
   1 kg нето компонента В 
   = единица от 2 kg нето в кутии

Съхранение:    без минусови температури, но
     на хладно, съхраними около 12
     месеца в оригинално 
     затворени опаковки.
  

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.


