
ARDEX P4 READY  
Universāla kontaktgrunts
• Iekšdarbiem un āra darbiem, grīdām, sienām un griestiem
• Neuzsūcošām un uzsūcošām pamatnēm
• Gruntēšanai pirms flīžu līmēm, grīdu un sienu špaktelēm
• Nesatur šķīdinātājus, emisijas klase EC1
• Ātri žūstoša

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

ARDEX sistēmas produksts - garantētas saķeres īpašības ar 
ARDEX maisījumiem un tīru telpas gaisu bez kaitīgiem izgaroju-
miem. ARDEX produkti ar EC1 marķējumu mijiedarbojas viens ar 
otru, lai radītu ideālus veselībai nekaitīgus apstākļus bez kaitīgiem 
izgarojumiem un smaržas.

Pielietojums:
Iekšdarbiem un āra darbiem. Grīdām, sienām un griestiem. Ātri 
cietējoša, lietošanai gatava grunts. Absorbējošu un neabsorbējošu 
pamatņu gruntēšanai. Piemērota lietošanai uz:
• betona,
• cementa un kaļķa-cementa apmetuma, 
• smilšu cementa un kalcija sulfāta klona, 
• magnezīta un grīdu asfalta klona,
• terrazzo,
• flīžu vai plākšņu seguma,
• dispersijas krāsām,
• esošiem, ūdenī nešķīstošiem līmju atlikumiem,
• sausu elementu grīdām,
• PVC segumiem,
• špaktelēm,
• OSB plāksnēm,
• lakotiem koka dēļiem,
• skaidu plāksnēm,
• ARDEX epoksīda grunts
pirms flīžu līmēšanas un grīdu, sienu un griestu izlīdzināšanas vai 
špaktelēšanas.

Raksturojums:
Balta sintētisko sveķu dispersija ar smalku kvarca smilšu 
pildījumu un īpašām piedevām. Nepil un nešļakstās.

Pamatnes sagatavošana:
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem, brīvām daļiņām, 
netīrumiem un saķerei traucējošām kārtām, kā arī piemērotai se-
kojošajam segumam un slodzei.

Lietošana:
ARDEX P 4 READY ir gatava lietošanai. Grunts vienmērīgi 
jāuzklāj ļoti plānā kārtā ar otu vai rullīti. Tālākos darbus var veikt 
pēc grunts nožūšanas, kad izveidojas balta, plāna plēvīte. 
Uz absorbējošām pamatnēm (izņemot magnezīta klonu) ARDEX 
P 4 READY var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10 % no svara. Žūšanas la-
iks atkarīgs no pamatnes virsmas uzsūktspējas un apkārtējiem 
apstākļiem ir apmēram no 15 - 60 minūtes +20oC temperatūrā.
Zemāka temperatūra un neuzsūcošas pamatnes pagarina 
žušanas laiku savukārt augstāka temperatūra un uzsūcošas pa-
matnes saīsina žūšanas laiku. 
Atvērtu iepakojumu pēc lietošanas nepieciešams cieši aiztaisīt un 
grunts atlikumu izmantot pēc iespējas ātrāk. Instrumentus un 
traukus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. 
Ar ARDEX P4 READY drīkst strādāt ja gaisa un pamatnes tempe-
ratūra nav zemāka par + 5oC.

Pievērsiet uzmanību:
Ūdenī šķīstošas špakteļu un līmju atlikumi, piemēram, uz sulfīta 
bāzes pirms grunts lietošanas jānoņem.
Ar smiltīm neapkaisītu ARDEX EP 2000 epoksīda grunti ar AR-
DEX P 4 READY var gruntēt ne vēlāk kā 24 stundas pēc epoksīda 
grunts uzklāšanas. Pēc ARDEX P 4 READY grunts izžūšanas ie-
spējams uzklāt līdz 10 mm biezu grīdas vai sienu špakteles kārtu. 
Pirms flīžu vai plākšņu līmēšanas uz kalcija sulfāta kloniem grunts 
žūšanas laiks ir vismaz 12 stundas.
PVC segumiemir jābūt stingri pielīmētiem pie pamatnes un tie 
jāattīra no vaska vai citām saķeri mazinošām vielām.
Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājuma testu.

Patēriņš:
Atkarībā no pamatnes un uzklāšanas instrumenta:
• apm 130–500 g/m2 ARDEX P4 READY uz uzsūcošām pamat-
nēm
• apm 80–130 g/m2 uz neuzsūcošām pamatnēm.
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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.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Materiāla bāze: sintētisko sveķu dispersija

Blīvums:  1,5 g/cm3

Zemākā pamatnes   
temperatūra: +5 °C

Patēriņš:  (atkarībā no pamatnes 
 un uzklāšanas instrumenta) 
 uzsūcošas pamatnes 130 - 500 g/m² 
 neuzsūcošas pamatnes 80 - 130 g/m²

Žūšanas laiks:  15 - 30 min., uz uzsūcošām pamatnēm, 
(+20 °C) apm 60 min., uz neuzsūcošām pamatn. 
 uz kalcija sulfāta kloniem,  
 pirms flīžu ieklāšanas vismaz 12 stundas

Piemērotība   
apsildāmām virsmām: piemērota

EMICODE:  EC1

GISCODE:  D 1 (dispersija bez šķīdinātājiem)

Iepakojums:  8 kg spaiņi

Uzglabāšana:  apm. 12 mēnešus sausā telpā, 
 neatvērtā ražotāja iepakojumā.  
 Sargāt no sala. Atvērto iepakojumu 
 izlietot pēc iespējas ātrāk. 


