Ardagrip Classic
DISPERZNÍ PENETRACE DOVNITŘ I VEN
TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
– určeno pro savé podklady
– dovnitř i ven
– k okamžitému nanášení
– bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Ardagrip Classic je disperzní penetrace na bázi syntetické
pryskyřice určená k přípravě savých podkladů před lepením
keramických obkladů a tapetováním. Připravená k okamžitému nanášení.
Ardagrip Classic zvyšuje nosnost podkladu i přilnavost aplikovaných materiálů a snižuje savost.
Ardagrip Classic je bez obsahu rozpouštědel. Pachově je
téměř neutrální, díky čemuž ho lze používat bez zvláštních
ochranných opatření i v místnostech bez oken.

OBLASTI POUŽITÍ

K přípravě sádrových omítek, sádrokartonových desek,
sádrovláknitých desek, sádrových kladečských desek, pórobetonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenné a cementové omítky a anhydritového a cementového potěru před
instalací a lepením keramických obkladů, tapet, nástěnných
krytin nebo před utěsňováním hydroizolací Ardatec Flexdicht. Pro vnitřní i venkovní použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před nanášením důkladně protřepejte a nanášejte neředěný v rovnoměrné a slabé vrstvě na podklad zednickou štětkou. Ostatní plochy důkladně zakryjte, a ochraňte je tak před
znečištěním. Po zaschnutí penetrace je možné tenkovrstvou maltou lepit keramický obklad nebo nanášet hydroizolaci Ardatec Flexdicht.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

Očistěte důkladně vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Skladovatelnost v uzavřeném původním obalu je 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.

DODÁVANÁ BALENÍ

Láhev 1 kg (kartón obsahuje 10 lahví).
Kanystr 5 kg.
Kanystr 10 kg.
Sud 150 kg.
Kontejner 600 kg.
Kontejner 1000 kg.

Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkou-

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

šek a zkušeností. Záruku za konečný výsledek v jednotlivých případech

Materiálová báze

akrylátová pryskyřice

Barva

světle šedá

nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skladovacích a zpracovacích podmínek i kvůli široké škále možných aplikací a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní
zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně
zabarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby

Konzistence

a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání vý-

řídce tekoucí

robku se shodnou šarží. Náš technicko–obchodní poradenský servis je
vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Objemová hmotnost

cca 1 g/ml

Spotřeba

80 — 150 g/m dle povrchu a
savosti podkladu

Teplota při zpracování

ne pod +5 °C

Doba schnutí

cca 2 hodiny při +20 °C a 60% rel.
vlhkosti vzduchu
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