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Anvendelsesområde
Inden- og udendørs primer og hæftebro til sugende og ikke sugende 
underlag, såsom:

• Beton
• Cement- og kalkcementpuds
• Cement- og gipsbaserede spartelmasser
• Fliser og klinker
• Terrazzo
• Dispersionsmalinger
• Vandfaste limrester
• PVC belægninger i tørre rum

PVC skal være grundrengjort.

Ikke egnet til træ, asfalt og epoxy.

Sammensætning
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion med specielle additi-
ver og kvartssand. Tixotrop sprøjte- og drypreducerende konsistens.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler, samt 
egnet til efterfølgende arbejder.

Forarbejdning
ARDEX P 4 er brugsklar og kan påføres med en pensel, kost og 
lang eller korthåret malerrulle. ARDEX P 4 kan på sugende underlag 
fortyndes med max. 15 % vand.

Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvidlig film, 

før de efterfølgende arbejder påbegyndes.

Underlagets temperatur skal være over +5 ºC. Tørretiden er afhæn-
gig af underlagets sugeevne og temperatur. Tørretid på sugende 
underlag ved 20 ºC i luft og underlag er ca. 60 minutter. 

Lavere temperatur og tætte underlag kan forlænge tørretiden, højere 
temperatur og stærkt sugende underlag kan forkorte tørre- og 
forarbejdningstiden.

Tidligere åbnede spande lukkes omhyggeligt til. Overskydende primer 
skal anvendes indenfor få dage.

Bemærk
ARDEX P 4 kan ikke anvendes i swimmingpools og bassiner.

Indendørs på træbaserede materialer, støbeasfalt, asfaltklæber, 
magnesit, polyurethan, epoxy og bitumen anbefales ARDEX indendørs 
primere jf. datablad. Vandopløselige limrester, spartelmasser og sulfit 
skal altid fjernes helt.

PVC skal være fastsiddende på underlaget, og skal altid grundrengø-
res før påføring af ARDEX P 4.

ARDEX P 4
Hurtigtørrende primer og hæftebro

• Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartelmas-
ser, fliseklæbere og vægspartelmasser.

• Til sugende og ikke sugende underlag.

• Sikker hæftebro med mange anvendelsesmuligheder.

• Hurtigtørrende.



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Materialeforbrug: Ca. 100 - 500 g/m² afhængig af  
 underlagets sugeevne og påføringsmetode.

GISCODE:  D 1 = opløsningsmiddelfri

Levering:  I spande á hhv. 8 kg og 2 kg netto

Tørretid  Ca. 60 minutter (+20 ºC)

Egnet til gulvvarme:  Ja.

Lagring:  Frostfrit ca. 12 måneder i uåbnet   
 original emballage.

MAL-kode:  00-1 (1993)


