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Produktdatablad38

ARDEX P 7

Anvendelsesområde
Brugsklar blanding til tætte og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, 

epoxy, fliser, terrazzo og støbeasfalt eller træbaserede underlag som 

finér, spån- og OSB-plader.

Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skil-

lemidler. Eksisterende underlag rengøres og slibes inden ARDEX P 7 

påføres. Lettere porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og 

primes efterfølgende med ARDEX P 7.

Kan anvendes ved temperaturer >+15 °C i luft og underlag. Påføres 

med velour-/skumrulle eller pensel i et ensartet jævnt lag, som skal 

tørre op til en rødlig film inden efterfølgende arbejder.

Bemærk: På sugende underlag skal der anvendes ARDEX P 51 jf. 

datablad. 

Hurtigtørrende primer og hæftebro

• Hurtigtørrende primer og hæftebro til gulv, væg og loft. 

• Til ikke sugende underlag. 

• Tør på ca. 30-60 min. på ikke sugende underlag og 60-120 min. på 
træbaserede pladeunderlag (ved +20 °C.)

• Til indendørs brug.



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.

Undergulvsbehandling 39
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Tekniske data:

Materialeforbrug: Velour- eller skumrulle: 100 - 150 g/m²  

 afhængig af underlagets struktur 

Tørretid (+20 °C):  Ca.30 - 60 min. på ikke sugende underlag.  

 Ca. 60 - 120 min. på træbaserede   

 pladeunderlag.

Råstofindhold:  Polyacrylatdispersion med tilslag af   

 kvartssand. 

EMICODE:  EC 1 PLUS.

GISCODE:  D 1 = opløsningsmiddelfri. 

Egnet til gulvvarme:  Ja.

Emballage: Spande á 12 kg.

Lagring:  Frostfrit over 5 °C. Kan lagres ca. 12   

 måneder i rumtemperatur i uåbnet   

 emballage. Tidligere åbnede dunke lukkes  

 omhyggeligt. Overskydende primer skal  

 anvendes indenfor få dage. Opbevares  

 utilgængeligt for børn. 
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