
ARDEX P 51
Grunts
•	 	Grīdām,	sienām	un	griestiem
•	 	Universāla,	uzticama	grunts	
•	 	Nodrošina	saķeri,	sasaista	putekļus,	aizver	poras	un	atgrūž	mitrumu
•	 	Neļauj	izveidoties	gaisa	burbulīšiem
•	 	Bez	sķīdinātājiem

ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs	ar	apliecinātu
Kvalitātes	/	Vides	vadības	sistēmu	
saskaņā	ar	DIN	EN	ISO	9001	/	14001

Pielietojums:
Iekšdarbiem. Grīdām, sienām un griestiem.
Gruntēšana, saķeres nodrošināšana un poru aizvēršana. Atgrūž 
mitrumu.
Birstošu pamatņu virsmu saistīšanai, piemēram, uz noslīpētām 
absorbējošām kalcija sulfāta virsmām. Cementa kārtu gruntēšanai 
pirms apmešanas un izlīdzinošo javu lietošanas.
Saķeres grunts uz blīvām betona grīdām, sevišķi sablīvētām ce-
menta izlīdzinošajām kārtām, uzlabotām kalcija sulfāta kārtām, 
terrazzo, smilšakmens, flīžu un plātņu seguma, pēc tam izmanto-
jot apmetuma maisījumus un plānkārtas javas.
Saķeres grunts uz pamatnes ar apmetuma masas un līmes atliku-
miem.
Poru aizvēršana betona grīdām un cementa izlīdzinošajām 
kārtām:
• neļauj izveidoties gaisa burbulīšiem, 
• nepieļauj strauju mitruma iesūkšanos pamatnē un uzklātās 

svaigās javas izkalšanu.

Gruntēšanai uz ģipša, kalcija sulfāta un koka skaidu plātnēm 
pirms plānkārtas javas uzklāšanas.
Blīva betona gruntēšanai pirms pārklāšanas ar ģipsi saturošu ap-
metumu.
Aizsargkārtai pret putekļiem uz apmetumiem un izlīdzinošajām ja-
vām, kas kādu laiku tiek izmantotas kā galīgās virsmas.

Raksturojums:
Bez šķīdinātājiem, balta sintētisko sveķu dispersija, kura pēc 
izžūšanas ievērojami samazina ūdens iesūkšanos.

Pamatnes sagatavošana:
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un brīvām daļiņām.

Lietošana:
Sakratiet iepakojumu. Ielejiet ARDEX P 51 tīrā traukā un atšķaidi-
et ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Rūpīgi izmaisiet. Grunts vi-
enmērīgi jāuzklāj ar suku, otu vai rullīti.
Tālākos darbus var veikt pēc grunts nožūšanas, kad būs izveido-
jusies caurspīdīga, plāna plēvīte. 

Pievērsiet uzmanību:
Lietojot uz vecām pamatnēm un lai izvairītos no papildus iz-
maksām, pārliecinieties, ka tepju un līmju atlikumi stingri turas pie 
pamata, spēj izturēt slodzi un nešķīst ūdenī. Uz nakti atstājiet 
gruntij nožut, un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā sausa. Ūdenī 
šķīstošus un slikti pielipušus atlikumus pilnībā noņemiet līmju un 
špakteļu atlikumus (piemēram, uz sulfīdu bāzes). Poliuretāna, 
epoksīdu un bitumena līmes pārpalikumi jāgruntē ar ARDEX P 82.

Tehniskais apraksts 
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Koncentrāts



Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām

Patēriņš:

Neatšķaidītas: apm 300 g/m²

(1 daļa ARDEX P 51: ½ daļas ūdens): apm 200 g/m²

(1 : 1): apm 150 g/m²

(1 : 3): apm 50 g/m²

(1 : 5): apm 30 g/m²

(1 : 7): apm 22 g/m²

Iepakojums: 1 kg, 5 kg, 10 kg un 25 kg    
 plastmasas kannās

Uzglabāšana:  apm 12 mēn. Neatvērtā iepakojumā.   
                                      Sargāt no sala

PR-nr.  35714

MAL-kods  (1993) 00-1

ARDEX grunts izmantošanas pārskats:
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Pamatne Grunts

ARDEX P 51 
šķaidīšanas 
attiecība ar 
ūdeni
P 51 : ūdens

Gludi un blīvi, tādas kā grīdas no betona elementiem, īpaši sablīvēti cementa segumi, uzlaboti 
kalcija sulfāta segumi, terrazzo, smilšakmens, flīžu un plātņu pārklājumi, tāpat arī vecas 
pamatnes ar apmetuma masas un līmes pārpalikumiem, pirms špakteles un plānkārtas javas 
klāšanas

ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

1 : ½
-
-

Neapstrādāta, raupja betona grīdas vai griesti ARDEX P 51
ARDEX P 4

1 : 1
-

Poraini cementa segumi ar lielu uzsūktspēju, starp apmetumu un izlīdzinošajiem maisījumiem ARDEX P 51 1 : 5

Absorbējoši, slīpēti kalcija sulfāta segumi ARDEX P 51 1 : 3

Gludas un blīvas betona elementu sienas un griesti, pirms apmetumu maisījumu ar ģipša 
piejaukumu izmantošanas ARDEX P 51 1 : 3

Ģipškartona plāksnes un ģipša apmetums, izmantojot sienu apmetumu maisījumus un 
plānkārtas javas uz cementa bāzes

ARDEX P 51 1 : 3

Koka skaidu plātnes pirms špakteles un izlīdzinošo maisījumu lietošanas, līmējot flīzes ar 
ARDEX N 28 W / ARDEX S 28 MICROTEC līmi

ARDEX P 51
ARDEX P 82

neatšķaidīta
-

Mastikas asfalts, ar smiltīm slikti  bagātinātas, vecas mastikas asfalta grīdas, magnezīta 
grīdas, sintētiskas grīdas, metāls, koks, lakotas un krāsotas virsmas   pirms plānkārtas un 
izlīdzinošo javu izmantošanas

ARDEX P 82 -

Betona grīdas un cementa segumi ārā un telpās, kas pakļautas mitruma ietekmei, pirms 
ARDEX K 301 izlīdzinošā maisījuma klāšanas un starp ARDEX K 301 kārtām

ARDEX P 51
ARDEX EP 2000

1 : 7
-

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	lie-
tošanai.


