ARDEX P 3
Niet-druppelende multifunctionele
grondering
Voor wand, plafond en vloer
Voor binnen
Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Betrouwbare voorstrijk met een breed toepassingsgebied
Grondering, hechtbrug en porieafsluiting
met waterafstotende werking
Gemakkelijke schone verwerking
spat niet en druppelt niet
–
–
–
–

Geen vervuiling van aangrenzende constructiedelen
Geen verliezen door neerdruppelend materiaal
Contact met huid en ogen wordt zo veel mogelijk vermeden
Ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 61 20
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.com

ARDEX P 3
Niet-druppelende multifunctionele grondering

Toepassingsgebied:
Binnen. Wand plafond en vloer. Grondering, hechtbrug en
voorstrijk met waterafstotende werking.
ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaamheden, waarbij
de vervuiling van aangrenzende wand-, plafond- en vloeroppervlakken en van inbouwelementen zoals ramen, deuren enz.
vermeden moet worden.

Soort :
Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme witte kunstharsdispersie
met speciale additieven. ARDEX P 3 is gemakkelijk aan te
brengen, druppelt niet en vormt na de droging een hechtactieve film.

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof scheidingsmiddelen zijn.

Men moet rekening houden
met het volgende:
Het gebruik van ARDEX P 3 buiten en op plaatsen waar het
continu nat is, wordt niet aanbevolen.
De droogtijd, ca. 1 – 3 uur, is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de voorwaarden op de
bouwwerf.
Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid
verlengen de droogtijd.
In geval van twijfel proefwerkzaamheden uitvoeren.

Technische gegevens
volgens ARDEX kwaliteitsnorm:
Mengverhouding:

ca. 150 – 200 g /m 2
al naargelang de gesteldheid
van de ondergrond

Droogtijd (20 °C):

ca. 1 – 3 uur

Geschikt voor
vloerverwarming:

ja

Kenmerking
volgens GefStoffV:

geen

GISCODE:

D1

EMICODE:

EC 1

Verpakking:

emmer met 5 kg netto

Opslag:

vorstvrij, ca. 12 maanden
kan in de originele afgesloten
verpakking worden opgeslagen

Verwerking:
ARDEX P 3 is gebruiksklaar en kan met een kortharige vliesrol
of een kwast verwerkt worden.
De grondering gelijkmatig aanbrengen en laten opdrogen tot
een witachtige dunne film, voordat er wordt begonnen met
de volgende werkzaamheden. De ondergrondtemperatuur
moet > +10 °C bedragen.
Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden en
toepassingsgebieden worden afgeleid:

Beton, terrazzo,
tegel- en plaatbedekking

Verdere verwerking
ARDEX A 828
ARDEX A 826
ARDEX A 900
ARDEX A 950
ARDEX R 1

Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels
Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels
Uitvlakken
met ARDEX-vloeregalisaties
Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels
Uitvlakken met
met ARDEX-vloeregalisaties

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen
berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat
we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben.
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkingsof industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.
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Ondergrond
Betonwanden en -plafonds,
cement- en kalkcementpleisters,
gipspleisters en gipsplaten,
metselwerk,
minerale bouwpleisters,
gipskarton- en gipsvezelplaten,
tegelbedekkingen,
wasbestendige dispersieverflagen,
oude latexverf,
acrylaatverf
Gipspleisters en gipsplaten,
gipskarton- en gipsvezelplaten,
tegelbedekkingen
Cementdekvloer,
calciumsulfaat dek- en vloeivloeren
zuigend en geschuurd,
egalisatie- en nivelleerproducten

