
BESKRIVNING AV PRODUKT
Ardagrund Express är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer (slamma) med utmärkt vidhäftning till alla vanliga ytor, 
särskilt täta ytor. Ardagrund Express är bruksfärdig och ska påföras med en korthårig roller eller pensel, torktiden är normalt 0,5 
- 3 timmar. Ardagrund Express kan användas inom- och utomhus, i våtutrymmen dock inte i utrymmen med ständig vattenbelast-
ning som pooler.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ardagrund Express används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som ska beläggas med avjämningsmassa, cementbasera-
de fästmassor samt cementbaserat tätskikt.  Fastsittande keramisk beläggning, slipad homogen PVC- matta kan primas med Ar-
dagrund Express innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa.  Ardagrund Express är lämplig att prima tät 
icke sugande betong, terazzo, natur- och konststen. Ardagrund Express kan även användas i våtutrymmen och utomhus tillsam-
mans med Membran 2C.

ARBETSBESKRIVNING
Underlaget ska vara fast, rent, torrt samt fritt från lösa partiklar. Eventuell keramisk beläggning ska vara fastsittande, homogen 
PVC-matta ska sitta fast samt vara avfettad och slipad. Alla rester av vattenlösligt golvlim ska avlägsnas. Ardagrund Express ska 
omröras innan användning. Primern appliceras jämt på underlaget med en korthårig roller eller pensel. Undvik pölbildning vid ap-
pliceringen. Ardagrund Express måste vara helt genomtorkad innan avjämningsmassan, fästmassan eller tätskiktet appliceras. Tork-
tiden är 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget, temperatur och luftväxlingen. Den torra primern är rödaktig och nästan helt 
klibbfri.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
varuinformationsblad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
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oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
ARDAGRUND EXPRESS



TEKNISK DATA

Materialtyp Akrylatdispersion med sand

Färg Röd

Konsistens Flytande

Arbetstemperatur +10 °C - +30 °C

Temperaturbeständighet Upp till +50 °C vid golvvärme

Torktid 0,5 - 3 timmar beroende på 
underlaget och torkklimatet

Densitet ca 1,4 kg/liter

Åtgång 100 - 200 g/m², beroende på 
underlaget

Rengöring Vatten, färsk produkt

Förpackning 5 kg hink

Lagring 6 månader i väl försluten för-
packning. Förvaras svalt och 
skyddas för frost.
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