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ARDEX P 82 
Sintētisko sveķu bāzes grunts 
____________________________________________________________________________________ 

 

PIELIETOJUMS: 
Gruntēšanai un adhēzijas uzlabošanai uz: 

-  gludām un blīvām pamatnēm, piemēram, saliekamā 
betona elementiem, blīvām uzlejamām betona grīdām 
pēc to špaktelēšanas, 

-  lietā asfalta, kas slikti nokaisīts ar smiltīm, 
-  veca lietā asfalta, 
- anhidrīta pamatnēm, 
- magnezīta grīdām, 
- kokskaidu un kokšķiedru plāksnēm, 
- koka, 
- mozaīkas grīdām, 
- smilšakmens, 
- flīzēm, 
- klinkera ar metālisku pamatni, 
- sintētiskiem segumiem, 
- lakotām, ar eļļas krāsām krāsotām un plastikāta 

virsmām, 
- zem špaktelēm un plānas kārtas javām, 

Iekšdarbiem. 
 
RAKSTUROJUMS: 
Šķīdinātājus nesaturoša, divkomponenta dispersija no 
sintētiskiem sveķiem, sastāvoša no komponenta A 
ARDEX P82 gaiši sarkanā krāsā un komponenta B 
ARDEX P82 baltā krāsā, kurus sajaucot attiecībā 1 : 1 
iegūst sintētisko sveķu grunti koši sarkanā krāsā. 

Blīvums: apmēram 1,0 kg/l un pH līmenis: apmēram 11. 

Pēc izžūšanas reakcijas rezultātā izveidojas aktīva 
adhēzijas plēve, kas nodrošina efektīvu saķeri ar 
jebkuru blīvu un gludu pamatni. 
 
LIETOŠANA: 
Pēc rūpīgas kompenetu A un B samaisīšanas pēc svara 
vai apjoma attiecībā 1: 1, piegādes iepakojumā, 
veidojas viendabīga, lietošanai gatava grunts sarkanā 
krāsā. ARDEX P82 grunts +20°C temperatūrā 
jāizstrādā aptuveni 1 stundas laikā. 

ARDEX P 82 grunti uzklāj ar otu, rullīti, švammi vai 
gludu špakteli uz sausas pamatnes, kas attīrīta no 
putekļiem, netīrumiem un citām saķeri traucējošām 
kārtām. Lai uzlabotu saķeri var peivienot līdz 5% ūdens. 
Tikai tad kad grunts ir pilnībā nožuvusi un izveidojusies 
caurspīdīga grunts kārta drīkst uzklāt špakteles vai 
plānas kārtas javas. 

Žūšana ilgs 1 stundu, un ir atkarīga no ventilācijas 
intensitātes, pamatnes temperatūras un veida. 
Augstākā temperatūrā un paaugstinātā mitrumā grunts 
izstrādes un sacietēšanas laiks var kļūt garāks. 

ARDEX P 82 sintētisko sveķu grunti izmanto saķeres 
uzlabošanai ar visa veida gludām un blīvām pamatnēm, 
kurām ir jābūt sausām, stabilām un stingrām, attīrītām 
no vaska, eļļām, putekļiem un citām saķeri 
pasliktinošām kārtām. Tālākie apdares darbi jāveic 
tuvāko 2 dienu laikā. 

Samaisīšanas traukus un instrumentus uzreiz pēc 
lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Ja ARDEX P 82 grunts 
nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties nomazgāt to ar lielu 
daudzumu ūdens, nepieļaujot grunts nožūšanu. 
Izvairieties no ilgstoša kontakta ar ādu. 

PIEZĪME DROŠĪBAI: 
Produkts satur: 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-ona un 
2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1). 
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 
 
SVARĪGI: 
Komponents A: 
Satur epoksīda sveķus. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Var izraisīt ādas kairinājumu. Nonākot saskarē ar ādu, 
var izraisīt alerģiju. Iespējams stiprs acu kairinājums. 
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu 
negatīvu ietekmi ūdens vidē. Valkāt piemērotas 
aizsargbrilles un aizsargcimdus. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās 
skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, 
meklēt medicīnisku palīdzību. 
Nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē. Izvairīties no tvaiku 
ieelpošanas. Lietojiet respirātoru. Pēc kontakta ar ādu 
rūpīgi nomazgājiet. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu 
daudzumu ūdens uz ziepēm. 

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla 
satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ 
reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 

Komponents B: 
Satur amīnu. Iespējams ādas kairinājums. Nonākot 
saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiju. Valkāt piemērotas 
aizsargbrilles un aizsargcimdus. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu 
daudzumu ūdens uz ziepēm.  
Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla 
satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ 
reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 

 
Materiāla patēriņš: 100 – 200 gr/m2 

GISCODE: RE 1 

GHS / CLP klasifikācija: A un B komponente: 
GHS07 „alerģiskas vielas” 

Signālvārds: Uzmanību 
 

GGVS/ADR klasifikācija:                                           nav 

Iepakojums: spainis 
 3 kg komp A  
 un 3 kg komp B 
 = 6 kg (kaste 2 gab) 

 kanna 
 1kg komp A 
 un 1 kg komp B 
 = 2 kg (kaste 5 gab) 

Uzglabāšana:                                      apm. 12 mēnešus, 
                     oriģinālajā iepakojumā, sargāt no aukstuma 

 

_____________________________________________ 
Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas 
balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz 
izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja 
darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. 
Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, 
būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi 
var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai. 
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