
 
 

          
    
  
                                                                                                                                        

ARDEX AB 
Staffans väg 6A 
192 78 Sollentuna 
Tel 08-556 315 50 
teknik@ardex.se 
www.ardex.se 

Produktdatablad 

 

ARDEX P 4 READY 
Snabbtorkande sandarmerad primer 
• För sugande och icke sugande underlag  
• För golv- och väggspackel samt plattsättning  
• Inomhus och utomhus   
• Lösningsmedelsfri 
• Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö 

 

Användningsområde 
ARDEX P 4 READY är en färdigblandad primer för golv, vägg och tak 
inomhus- och utomhus. Ytorna kan vara sugande eller icke sugande. 
ARDEX P 4 READY kan användas som vidhäftningsförbättrare till 
flera typer av produkter, exempelvis avjämningsmassor, 
handspackel, väggspackel, väggputs samt fästmassor/fix för 
keramik och natursten. 
ARDEX P 4 READY kan användas på följande, stabila underlag: 

• Cementbaserade underlag 
• Gipsbaserade spackelmassor 
• Kalkcementputs 
• Terrazzo 
• Kakel och klinkerbeläggningar 
• Dispersionsfärger 
• PVC-beläggningar 
• OSB-, plywood och spånskivor 
• Lackerade plankgolv 

Underlaget 
Underlaget ska vid appliceringen vara torr och vara helt fri från 
damm och andra skiljemedel. Befintliga ytor rengörs och vid behov 
slipas innan ARDEX P 4 READY appliceras. Ytan ska permanent vara 
hållfast och stabilt nog för kommande laster och påfrestningar. 
Underlaget får inte vara känsligt för vatten, dessa underlag kan 
skadas/lösas upp av ARDEX P 4 READY. ARDEX P 4 READY kan 
appliceras när underlaget har en minimitemperatur på 15 °C. 

 

Arbetssätt 
ARDEX P 4 READY appliceras lättast med roller anpassad för 
arbetet. ARDEX P 4 READY ska läggas i ett tunt skikt, jämnt och 
heltäckande skikt, inga tjocka skikt eller pölar får förekomma. Låt 
ARDEX P 4 READY torka helt innan nästa behandlingsmoment. Det 
är tillåtet att späda ARDEX P 4 READY med vatten med maxgränsen 
på 10%. Vatteninblandningen på 10 % får under inga omständigheter 
överskridas. 
 
ARDEX Systemprodukt 
ARDEX P 4 READY är en systemprodukt som är en komponent i flera 
av ARDEX system. Vid användning av ARDEX P 4 READY i systemen, 
följ monteringsanvisningen för systemen.  
 
Observera!  
ARDEX P 4 READY kan även användas på ARDEX P 40 MS eller ej 
sandad ARDEX EP 2000 – om appliceringen med ARDEX P 4 READY 
utförs senast 24 timmar efter att underlaget har applicerats.  
 
ARDEX P 4 READY är en produkt med miljöprofil med minimalt 
innehåll av konserveringsmedel. Tänk därför på: 
 
• Att inte doppa rollern i förpackningen om det kommer att bli kvar 

material i förpackningen som ska sparas. 
• Att försluta locket väl om inte hela innehållet används. 
• Att inte förvara förpackningen i hög temperatur och/eller i solljus.  
• Att en öppnad förpackning ska användas inom kort.  
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 Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande 
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

Primer 

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tekniska data  

Innehåll Polyacrylatdispersion med 
sandtillsättning, konserveringsmedel.  
Läs alltid säkerhetsdatabladet innan 
hantering av ARDEX produkter 

Åtgång på icke 
sugande underlag 

80–130 g/m², beroende på roller och 
underlagets struktur 

Åtgång på sugande 
underlag 

130–500 g/m², beroende på roller och 
underlagets struktur 

Torktid på icke 
sugande underlag 

Ca 60 minuter 

Torktid på sugande 
underlag 

Ca 15–30 minuter 

Torktid på gips- / 
kalciumsulfatbaserade 
underlag före 
plattsättning 

Minst 12 timmar 

Emissionstestad EC-1 - EMICODE – mycket miljövänlig 
Rengöring Vått – vatten 

Torr – ARDEX CW, rengöringsservetter 
Förpackning Hink 8 kg 
Lagring/hållbarhet Känslig för frost och hög värme. 

Hållbarhet ca 12 månader i oöppnad 
originalförpackning. 
Öppnade förpackningar tillsluts väl och 
används snarast möjligt. 

Miljö/avfall Följ alltid lagar, bestämmelser och 
branschnormer vid arbeten med ARDEX 
produkter och system. Tomma 
förpackningar sorteras enligt gällande 
lagar och bestämmelser 
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