
Ardagrip Xpress
HECHTINGSVERBETERAAR

VOORDELEN

- Voor gesloten ondergronden

- Sneldrogend

- Oplosmiddelvrij

- Voor gesloten ondergronden

- Sneldrogend

- Oplosmiddelvrij

PRODUCT

Ardagrip Xpress is een oplosmiddelvrije voorstrijk op basis

van acrylaatdispersie voor dichte, gladde en niet-zuigende

ondergronden. Voor een betere hechting van

egaliseermiddelen en lijmen. Het produkt is

gebruiksklaar en kan met een roller worden aangebracht.

Uitermate geschikt voor het gebruik op oude keramische

bekleding om daar later op te verlijmen en/of te egaliseren.

TOEPASSINGEN

Ardagrip Xpress is geschikt als voorstrijk op gladde, dichte

ondergronden, zoals keramisch materiaal, Terrazzo,

natuursteen- en kunststeenbekleding.

EIGENSCHAPPEN

- Voor binnen.

- Voor gladde, dichte ondergronden, zoals keramisch

materiaal, betonondergronden, natuursteen- en

kunststeenbekleding.

- Voor wand en vloer.

- Geschikt als hechtverbeteraar voor Bostik

vloeregaliseermiddelen en Bostik tegellijmen.

- Oplosmiddelvrij.

- Gebruiksklaar en makkelijk met een roller aan te brengen.

- Snelle droogtijd.

- Gering verbruik.

- Neutrale geur.

- Geschikt voor vloerverwarming.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN

18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral vast, schoon,

blijvend droog en vrij van scheidingslagen en

reinigingsmiddelen zijn.

Aanbrengen: Ardagrip Xpress vóór gebruik goed doorroeren.

Met een kortharige roller kruislings, gelijkmatig

aangebrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste

gevallen. Plasvorming vermijden. Na een

droogtijd van 0,5 – 3 uur kunnen keramische bekledingen en

natuursteen met Bostik tegellijmen worden verlijmd.

Vloeregaliseermiddelen kan na een droogtijd van ca. 3 uur

worden aangebracht. Ardagrip Xpress is niet geschikt voor

onderwatertoepassingen (bijv. in zwembaden)

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na

gebruik met water reinigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden

houdbaar. Koel en droog bewaren. Tegen vorst beschermen.

Aangebroken verpakking direkt weer goed sluiten.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Samenstelling acrylaatdispersie

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 30°C

Temperatuurbestendigheid bij vloerverwarming tot + 50°C

Droogtijd na aanbrengen ca. 0,5 tot 3 uur; afhankelijk van

omgevingstemperatuur en

latere belasting

Soortelijk gewicht ca. 1,4 kg/l

Verbruik ca. 100 g/m², afhankelijk van de

toestand van de ondergrond

Giscode D 1

Artikelcode 30604952

EAN code 4026923602738

Kleur rood

Verpakking emmer 5kg

Pallet 51

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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