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Tillverkare med certifierat kvalitets-
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ARDEX P 3 
Färdigblandad Acryldispersionsprimer 
 
 

Färdigblandad 

För optimal vidhäftning 

För portätning 

Inomhus 

Vattenavvisande effekt 

Snabbtorkande 

Lätt att jobba med  

Golv, Vägg, Tak 

Droppar inte 



 

 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 skall utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
ARDEX P 3 är en primer till ARDEX golvspackel som används 
för att få en optimal vidhäftning till underlaget. ARDEX P 3 
förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. 

ARDEX P 3 är idealisk för renoveringsarbeten där äldre 
material inte skall smutsas ner, då den är droppfri. Endast för 
användning inomhus. Ej för konstant vattenbelastade ytor. 

EGENSKAPER 
ARDEX P 3 är en vit konsthartsdispersion, med tixotropisk 
konsistens, som ej innehåller lösningsmedel. ARDEX P 3 skall 
ej späs med vatten. ARDEX P 3, i uttorkat tillstånd, förhindrar 
effektivt vatten från spacklet att tränga ned i underlaget. 

UNDERLAGET 
Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från 
skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till 
underlaget. 

BLANDNING 
Färdigblandad, och får inte spädas. 

MATERIALÅTGÅNG/TORKTID 
Materialåtgången är ca: 0,20 kg/m².  
Torktiden är ca 1-3 tim beroende på temperatur.  

ARBETSSÄTT 
ARDEX P 3 påföres med roller eller pensel. Arbeta in den i 
underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. När ARDEX  
P 3 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete 
påbörjas. 

Temperaturen skall vara över 10°C. Låg temperatur och hög 
luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 3. 

I tabellen bredvid över användning av primer framgår även 
förbehandlingen av olika underlag vid spackling och 
avjämning med någon av ARDEX produkter. 

TEKNISKA DATA 
EMICODE: EC 1 – mycket miljövänlig 
Förpackning: Hink á 5 kg 
Lagring: Förvaras frostfritt och skyddas mot direkt 
solbestrålning. Kan lagras 12 månader i oöppnad original-
förpackning. 
Artikelnr: 03605 nytt artikelnr: 60212 
EAN-nummer: 5703193036058
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Underlag Primer Blandning 

P 51:vatten 

Glatta och täta underlag som 
prefabricerade betonggolv 
eller speciellt täta cement-
slipsatser och spånskivor vid 
beläggning med spackel och 
avjämningsmassa 

ARDEX P51 

ARDEX P3 
ARDEX P82 

1:½ 

 
— 

Glatta och täta underlag som 
förstärkta anhydritslipsatser, 
terrazzo, keramiskaplattor 
och golvgipsskivor vid 
beläggning med ARDEX K15 
 
Övriga avjämningsmassor 

ARDEX P51 
ARDEX P82 

ARDEX P3 

1:½ 
— 
— 

 

Råbetong ARDEX P3 

ARDEX P51 

 

 

1:1 

Cementslipsatser som är 
porösa och starkt sugande. 
Anhydritslipsatser sugande 
eller slipade. Under och 
mellan skikt av spackel och 
avjämningsmassor 

ARDEX P51 

ARDEX P3 

1:3 

 

Glatta betongväggar och 
btonggolv vid beläggning 
med gipsbundna 
spackelmassor 

ARDEX P51 

ARDEX P3 

 

Gipsskivor och gipsputs 
väggspackelmassor och 
tunnbäddsbruk på cement-
basis 

ARDEX P51 

ARDEX P3 

 

Träspånskivor vid 
keramikbeläggning ARDEX 
S16 snabbhärdande fix 
förtunnat med ARDEX E90 

ARDEX P51 
ARDEX P82 

ARDEX P3 

 

kons. 
— 

 

Gjutasfalt Magnesitgolv 
Plastbeläggningar och plast 
golv. Lacker och färg. Metall 
och lackerat trä vid 
beläggning med tunnbädds-
bruk och avjämnings-massor 

ARDEX P82 — 
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