
ARDEX P 51  
Gruntas
•	 	Grindims,	sienoms	ir	luboms
•	 	Universalus,	patikimas	gruntas
•	 	Užtikrina	sukibimą,	suriša	dulkes,	uždaro	poras	ir	atstumia	drėgmę
•	 	Glaistant	neleidžia	susidaryti	oro	burbuliukams
•	 	Be	tirpiklių
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Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas	su	sertifikuotomis
Kokybės	kontrolės	/	Aplinkos	apsau-
gos	valdymo	sistemomis
pagal	DIN	EN	ISO	9001/14001

Paskirtis:
Patalpų vidui. Grindims, sienoms ir luboms.

Gruntavimas, sukibimo užtikrinimas ir porų uždarymas. Atstumia 
vandenį.

Birių pagrindo paviršių surišimas, pvz. ant nušlifuotų didelio įgeria-
mumo kalcio sulfato paviršių. Smėlbetonio grindų gruntavimas, 
prieš glaistymą ir išlyginamųjų mišinių naudojimą.

Sukibimo užtikrinimas ant tankių betoninių grindų, kalcio sulfato 
sluoksnių, terrazzo, smiltainio, plytelių ir plokščių dangos, po to 
naudojant glaistus ir plonasluoksnius plytelių klijus. 

Sukibimo užtikrinimas ant seno pagrindo su glaistymo masių ir kli-
jų likučiais.

Porų uždarymas ant betoninių grindų ir cemento išlyginamųjų 
sluoksnių:
• neleidžia susidaryti oro burbulams,
• sulaiko formavimo drėgmę naudojamuose glaistuose.

Sukibimo užtikrinimas ant sutankinto betono prieš glaistant gipsi-
niais glaistais.

Gruntavimas ant gipso, kalcio sulfato ir medienos plokščių prieš 
plytelių klijavimą.

Apsauginis sluoksnis nuo dulkių ant glaistų ir išlyginamųjų skiedi-
nių, kurie laikinai naudojamos kaip galutinis paviršius.

Apibūdinimas:
Be tirpiklių, balta sintetinės dervos dispersija, kuri po išdžiūvimo 
ženkliai sustabdo vandens įsiskverbimą.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus ir be laisvųjų dalelių.

Naudojimas:
Pakuotė suplakama, ARDEX P 51 pilamas į švarų indą ir atskie-
džiamas reikiamu kiekiu vandens. Gerai sumaišoma. Tolygiai te-
pama šepečiu, teptuku arba voleliu. 

Tolimesnius darbus galima atlikti po išdžiūvimo, kai susidarys plo-
na skaidri plėvelė.

Atkreipkite dėmesį:
Gruntuojant ant senų pagrindų ir siekiant užtikrinti tvirtą sukibimą 
su pagrindu bei išvengti papildomų išlaidų, įsitikinkite, kad glaistų 
ir klijų likučiai būtų sukibę su pagrindu, atlaikantys apkrovą ir ne-
tirptų vandenyje. Palikite gruntą džiūti per naktį ir įsitikinkite, kad 
jis visiškai sausas. Vandenyje tirpstančius, blogai sukibusius su 
pagrindu senų klijų ir glaistų likučius (pvz. sulfidų pagrindu) vi-
siškai pašalinkite. Poliuretano, epoksidinės dervos ir bitumo 
pagrindo senų klijų likučiai gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės 
dervos gruntu.

Techninis aprašymas 

Psl. 1 iš 2

Koncentratas



Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus

Išeiga:

neskiestas: apie 300 g/m²

(1 dalis ARDEX P 51: ½ dalies vandens): apie 200 g/m²

(1 : 1): apie 150 g/m²

(1 : 3): apie 50 g/m²

(1 : 5): apie 30 g/m²

(1 : 7): apie 22 g/m²

Pakuotė: indai po 1 kg, 5 kg, 10 kg arba   
 25 kg neto.

Laikymas:  apie 12 mėn., originalioje pakuotėje.   
 Saugoti nuo šalčio.

PR-nr.  35714

MAL-kodas  (1993) 00-1

Toliau pateikiama ARDEX gruntų naudojimo apžvalga.

ARDEX P 51 
Gruntas

Mes	garantuojame,	kad	mūsų	gaminių	kokybė	yra	nepriekaištinga.	Mūsų	teikiama	informacija	grindžiama	laboratoriniais	bandymais	bei	praktine	patirtimi	ir	yra	reko-
mendacinio	pobūdžio	renkantis	gaminį	ir	darbo	metodą.	Kadangi	mes	negalime	kontroliuoti	naudotojo	darbo	sąlygų,	mes	neprisiimame	atsakomybės	už	gautus	rezul-
tatus.	Kiekvienos	šalies	teisės	aktai,	priimti	remiantis	nacionaliniais	standartais,	statybų	reglamentais	bei	statybos	ir	pramonės	normomis,	gali	teikti	specifines	reko-
mendacijas	dėl	darbo	metodų.
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Techninis aprašymas 

Psl. 2 iš 2

Pagrindas Galimi gruntai

ARDEX P51 
skiedimo su 
vandeniu 
santykis
P 51 : van-
duo

Glotnus ir tankus: grindys iš betoninių elementų, ypač sutankinti cemento sluoksniai, pra-
turtinti kalcio sulfato sluoksniai, terrazzo, akmuo, plytelių ir plokščių danga, o taip pat senas 
pagrindas su glaistymo masių ir klijų likučiais, prieš naudojant glaistus ir plytelių klijus.

ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

1 : ½
-
-

Gelžbetonio grindys, lubos, kolonos. ARDEX P 51
ARDEX P 4

1 : 1
-

Porėti, didelio įgeriamumo cemento sluoksniai, o taip pat  tarp glaistų ir išlyginamųjų mišinių. ARDEX P 51 1 : 5

Įgeriantys, nušlifuoti kalcio sulfato sluoksniai. ARDEX P 51 1 : 3

Glotnaus, sutankinto betono ir gelžbetonio sienos ir lubos, prieš naudojant gipsinius glaistus. ARDEX P 51 1 : 3

Gipsinės plokštės ir gipsinis tinkas prieš glaistymą sienų glaistais arba klijavimą plonasluoks-
niais plytelių klijais.

ARDEX P 51 1 : 3

Medienos plokštės, prieš naudojant glaistus, išlyginamuosius mišinius ir klijuojant su ARDEX 
N 23 W/ S 28 MICROTEC klijais.

ARDEX P 51
ARDEX P 82

Neskiestas
-

Grindų asfaltas, blogai praturtintos smėliu, senos asfalto grindys, magnezito grindys, sinte-
tinės dangos, metalas, mediena, lakuoti paviršiai, prieš naudojant išlyginamuosius mišinius ir 
plytelių klijus.

ARDEX P 82 -

Betoninės grindys ar smėlbetonio sluoksniai išorėje ir drėgmės veikiamose patalpose, prieš 
naudojant ARDEX K 301 išlyginamąjį mišinį ir tarp ARDEX K 301 sluoksnių.

ARDEX P 51
ARDEX EP 2000

1 : 7
-


