Ardagrip Classic
UNIWERSALNY ŚRODEK GRUTUJACY
KARTA TECHNICZNA
FP27
KLUCZOWE KORZYŚCI
- Gotowy do użycia
- Do podłoży chłonnych
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków
- Bez rozpuszczalnika

OPIS PRODUKTU
Ardagrip Classic jest gotowym do użycia gruntem na bazie
wodnej
dyspersji
żywicznej
przeznaczonym
do
wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego
przyczepności. Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć i
zmniejsza ich chłonność. Nie zawiera rozpuszczalnika. Jest
bezwonny (można stosować w pomieszczeniach bez
okien).

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Nierozcieńczony
grunt nanosić równomiernie na podłoże przy użyciu pędzla
lub wałka. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem wrażliwe
powierzchnie oraz wykończone podłogi. Po wyschnięciu
można nakładać kolejną powłokę.

NARZĘDZIA

ZASTOSOWANIE
Do wstępnej obróbki podłoży chłonnych pod płytki, tapety
i inne okładziny oraz przed hydroizolacją przy użyciu
Ardatec Flexdicht. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków.

DANE TECHNICZNE
Baza

zmodyfikowana żywica
akrylowa

Gęstość

1,0 kg/l

Kolor

jasnozielony

Konsystencja

płynna

RODZAJE POWIERZCHNI
Tynki gipsowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i
gipsowo-pilśniowe, płyty wiórowe, a także podłoża
betonowe oraz z betonu komórkowego, tynki wapienne i
cementowe, jastrychy anhydrytowe i cementowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże musi być nośne, suche i wolne od wszelkich
zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.
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SPOSÓB UŻYCIA

Wałek, pędzel.

ZUŻYCIE
Zużycie wynosi około 80-150 g/m2 (w zależności od
rodzaju i chłonności podłoża).

CZYSZCZENIE
Bezpośrednio po użyciu narzędzia i zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy wody.

CZAS SCHNIĘCIA
Czas schnięcia wynosi około 2 godzin (w temperaturze
+20°C i przy 60% względnej wilgotności powietrza).

UWAGI
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu.
Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
ART. NR

OPAKOWANIA

30604957

kanister 10 kg

ATESTY

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek
pomyłki
czy nieścisłości, które
są wynikiem
zmian
technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania
dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik
powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim
powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić
przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą
wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik.
Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru
wyczerpującego
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Tel.: +48 61 89 61 740
Email : info@bostik.pl
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