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Ardagrip Classic  

 

 
 
 
 

 

 • pre savé podklady 

• pre interiér a exteriér 

• pripravený na použitie 

• bez rozpúšťadiel 

Popis výrobku: Ardagrip Classic (základný spevňovací náter) je vodou riedená disperzia zo syntetickej živice 

pripravená na okamžité použitie, ktorá slúži ako základný náter pre savé podklady pod dlažby a 
obklady, tapety alebo iné druhy obkladových materiálov. Základný spevňovací náter zvyšuje 
nosnosť a priľnavosť. Chráni podklady citlivé na vlhkosť a znižuje ich nasiakavosť. 
Ardagrip Classic neobsahuje rozpúšťadlá a je takmer bez zápachu – teda je bezpečný a ani 

v uzatvorených priestoroch nie sú potrebné žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia. 

Oblasti použitia: Na predbežnú prípravu sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, sadrových podlahových 
dosiek, sadrových dosiek ako aj podkladov z pórobetónu, betónu, drevotrieskových dosiek, 
vápenných a cementových omietok, poterov s prímesou síranu vápenatého a cementových 
poterov pred uložením, resp. pokládkou dlažieb a obkladov, pred odizolovaním pomocou 
prípravku Aradatec Flexdicht (vhodné podklady pozri v TKL č. 239) alebo pred lepením tapiet 

a iných obkladov na steny, pre vnútorné aj vonkajšie použitie 

Podklady: Podklad musí byť pevný, čistý, bez oleja a starých náterov a vysušený na vzduchu. Rešpektujte 
smernice výrobcov sadrových materiálov, ktoré sa týkajú vlhkosti a minimálnej hrúbky vrstvy 
omietok. 

Spracovanie: Pred spracovaním pretrepte obsah obalu a náter natrite štetkou alebo štetcom bez riedenia do 
hladka a rovnomerne na podklad. Predmety s citlivým povrchom alebo inštalované podlahy 
vhodne zakryte. Po vyschnutí penetrácie môžete lepiť obklady alebo dlažby - pomocou 
tenkostennej malty, alebo môžete pokračovať nanesením izolácie Ardatec Flexdicht. 

Čistenie náradia: Okamžite po použití vodou. 

 Kód sadry D1 

Skladovanie: V chlade a suchu. Doba skladovania je minimálne 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom! 
Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie 
týždeň výroby. 

Forma dodávky:  1 kg fľaša (10 ks v kartóne) 
 5 kg kanister 
 10 kg kanister 
 150 kg sud 
 600 kg kontajner 
 1 000 kg kontajner 

Technické údaje: Materiálová báza: Modifikovaná akrylová živica 
Konzistencia: riedka 
Farba: svetlo zelená 
Hustota: cca 1,0 g/ml 
Spotreba: 80 - 150 g/m2 v závislosti od povrchu a nasiakavosti 
Teplota spracovania: nie menej ako +5°C 
Doba schnutia: cca. 2 hodiny pri +20°C a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu 

 

ARDAGRIP Classic (Grundfestiger) 

DISPERZIA ZO SYNTETICKEJ ŽIVICE (ZÁKLADNÝ  SPEVŇOVACÍ NÁTER) 


