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ARDEX P 6 READY
Universele spuit- en rolbare grondering

• Voorstrijk met een breed toepassingsspectrum
•  Bijzonder geschikt voor machinale verwerking en het aanbrengen  

met een roller
• Voor efficiënt werken met een hoge productiviteit
• Zonder korrels
• Thixotrope consistentie
• Gebruiksklaar

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu 

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteits- en milieumanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001/14001

Productsoort
Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme witte kunstharsdispersie zonder 
korrels. ARDEX P 6 READY is gemakkelijk aan te brengen, spettert of 
druipt niet en vormt na droging een film die zeer goed hecht.

Toepassing
Binnen. Wand, plafond en vloer.
Grondering, hechtbrug en voorstrijk met waterafstotende werking.
ARDEX P 6 READY 
– Kan worden gebruikt op veel verschillende ondergronden 
– Ideaal voor renovatiewerkzaamheden 
– Hoge productiviteit door machinaal of met een roller aanbrengen

Geschikte ondergronden
Betonnen muren en plafonds, cement- en kalkcementpleisters, 
gipspleisters, gipskartonplaten en gipsvezelplaten, metselwerk, 
mineraal stucwerk en kunstharsstucwerk, draagkrachtige 
dispersieverf, oude latexverven, acrylverf, cementdekvloeren, 
calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaatgietvloeren, zuigend en 
geschuurd, egalisatie- en uitvlakproducten, beton, terrazzo, 
tegelvloeren.
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Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof en scheidende 
lagen zijn.

Verwerking
ARDEX P 6 READY is klaar voor gebruik en kan machinaal of met 
standaard rollers en kwasten worden aangebracht.
Breng de voorstrijk in een dunne, gelijkmatige laag aan. Laat drogen 
tot een dunne witte film ontstaat voordat u begint met de volgende 
werkzaamheden.
Let op dat u ARDEX P 6 READY niet kleurdekkend aanbrengt.
Indien nodig kan ARDEX P 6 READY met PANDOMO CC 
kleurconcentraten maximaal 2% worden ingekleurd.
ARDEX P 6 READY is geschikt als voorstrijk voor wand- en 
vloeregalisaties of tegellijmen uit ons programma.

Machinale verwerking
Voor machinale verwerking zijn met name machines geschikt die 
worden gebruikt voor het aanbrengen van verf, zoals airless 
verfspuiten. 
Voor het spuiten van grotere oppervlakken raden we spuittips type 
517 tot 521 aan. 
Om op zuigende ondergronden een optimale hechting te verkrijgen, 
adviseren we na het machinaal aanbrengen van de grondering deze 
handmatig met een roller gelijkmatig te verdelen.
Adem de spuitnevel niet in tijdens het spuiten. Draag een combifilter 
A2/P2, een veiligheidsbril en handschoenen.

Let op
ARDEX P 6 READY is niet geschikt voor gebruik buiten of in permanent 
natte ruimtes. De droogtijd bedraagt circa 60 minuten tot 3 uur, 
afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond en de 
omstandigheden op de bouwplaats. 
Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten de 
droogtijd, lage temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen 
de droogtijd.
Bij twijfel eerst een proefoppervlak maken.
Neem de adviezen in onze veiligheidsinformatiebladen in acht.

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm
Materiaalverbruik:   circa 150 -200 g/m2 afhankelijk 

van de gesteldheid van de 
ondergrond

Droogtijd (+20 °C): circa 60 minuten tot 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:  D1
EMICODE:  EC1
Verpakking: emmer met 5 kg of 15 kg netto
Opslag:   vorstvrij circa 12 maanden in de  

ongeopende, originele verpakking 
te bewaren

Toepassingsadvies
Technische hotline:  Tel.: +49 2302 664-362
 E-mail: info@ardex.eu

ARDEX P 6 READY
Universele spuit- en rolbare grondering

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn 
zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op 
plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen. N
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