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Ardapren
Neopreendispersievoorstrijkmiddel
Product

Oplosmiddelvrij neopreen-dispersievoorstrijkmiddel met makkelijke verwerkingseigenschappen en goede
hechting op alle gebruikelijke ondergronden. Ardal Ardapren is gebruiksklaar. Door een makkelijke
verwerking en een universele toepassing is Ardapren vooral zeer gering in verbruik. Een extra voordeel bij
de toepassing van Ardapren is dat er tegenover oplosmiddelhoudende neopreen-voorstrijken geen
brandveiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen en dat er geen explosiegevaar bestaat.

Toepassingen










Voorstrijk op dichte en gladde, zuigende en niet-zuigende ondergronden ter hechtverbetering van
egaliseermiddelen en lijmen.
Toepassing onder tegels op moeilijke ondergronden ter hechtverbetering vóór het lijmen van keramische
bekledingen met tegellijmen op PVC- en flexbekledingen, olieverf, oude lijmresten, linoleum, oude
tegels en andere gladde ondergronden.
Ardapren hecht uitstekend op beton, gietasfalt-, cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren,
houtspaanplaten, egaliseermiddelen, keramische tegels, terrazzo, natuur- en kunststeenplaten, oude
werkvloeren, metalen.
Ardapren kan op tijdelijk vochtbelaste ondergronden, zoals b.v. sanitaire ruimtes, badkamers en keukens
worden toegepast.
Niet in ruimtes met voortdurende waterbelasting, buiten en onder water toepassen.

Eigenschappen
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Voor wand en vloer.
Gebruiksklaar.
Oplosmiddelvrij.
Universele hechtbrug op moeilijke ondergronden.
Hoge vastheid.

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral
vast, schoon, droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn.
Aanbrengen: Ardapren wordt met behulp van een rubberwisser, gladde elastische spatel of een
schuimstofrol gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Vóór het aanbrengen van egaliseermiddelen of
lijmen moet Ardapren volledig droog zijn. Droogtijd 2-4 uur. Neem bij hout ondergronden een droogtijd van
min. 12 uur in acht. Droge Ardapren is kleurloos-transparant en bijna kleefvrij.
Reinigen: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Opgedroogd materiaal kan met een
oplosmiddel worden verwijderd.
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Ardapren
Technische kenmerken

Basis
Consistentie
Soortelijk gewicht (dichtheid)
Gevarenklasse volgens VbF
Vorstbestendigheid
Op dekvloeren met
vloerverwarming
Verbruik
Giscode

neopreen-dispersie
vloeiend
1,05 g/ml
niet van toepassing
tot –5°C
geschikt
90-150 g/m2 (afhankelijk van de toestand van de ondergrond)
D1
Kleur
wit

Verpakking
emmer 5 kg

Artikelcode
047682

Opslag en stabiliteit

Koel en droog. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakking steeds goed sluiten. Min. 6 maanden houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
v Veiligheidsinformatieblad (VIB)
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste
zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig
achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor
uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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