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ARDEX P51

Suportes porosos: pavimentos, paredes e tectos

Extenso campo de aplicação

Primário aderente e tapa-poros

Retentor de água: hidrofugante

Evita a subida de borbulhas em pavimentos

Sem solventes

Primário aderente e tapa-poros

609



ARDEX P51

Campo de aplicação:
Primário aderente e tapa-poros com acção hidrófúga.
Para fixar restos de pó em pavimentos porosos de cimento ou
anidrido ou em pavimentos lixados, deixando o suporte com primário
e preparado para receber a argamassa auto-nivelante.
Como ponte de união em suportes lisos de cimento, pavimentos
especialmente absorventes de cimento e placas de madeira prensada
que posteriormente devam ser recobertos com argamassas auto-
nivelantes.
Como ponte de união em pavimentos de anidrido, terraços, grés e
azulejo que posteriormente devam ser recobertos com argamassas
auto-nivelantes.
Actuando como tapa-poros em suportes de betão e de cimento,
ARDEX P51 impede a subida de borbulhas de ar desde o suporte
até ao pavimento final aplicado. Também impede a absorção da água
nas aplicações posteriores.
Para dar primário em suportes de gesso, de anidrido e placas de
madeira prensada, deixando o suporte preparado para ser colado
em capa fina.
Como ponte de união sobre o betão liso para o posterior estuque
com gesso.
Uso em interiores.

Descrição do produto:
Sem solventes, dispersão branca de resinas sintéticas que depois
de seca impede a penetração da água.

Suportes:
O suporte deve ser resistente e estar seco e livre de pó e partículas
soltas.
Na tabela anexa aparecem os diferentes tipos de suportes, o primário
mais adequado e a relação de água, no caso de diluir o ARDEX P51.

Rendimento:
Como primário sobre placas de madeira prensada aprox. 300 g. de
ARDEX P51 sem diluir/m2
Como primário sobre suportes não porosos e lisos aprox. 200 g.
sem diluir, que são 300 g. 1:1/2 ARDEX P51 diluído com água/m2
Como tapa-poros para pavimentos de betão e de cimento 150 g.
concentrado, que são 300 g. 1:1 ARDEX P51 diluído com água/m2
Como primário e tapa-poros 50 g. concentrado, que são 200 g. 1:3
ARDEX P51 diluído com água/m2

Primário aderente e tapa-poros

Suporte Tipo de
Primário

Relação de
mistura

ARDEX P51:água

ARDEX P51
o

ARDEX P82

1:1/2

-

ARDEX P51
o

ARDEX P82

1:1/2

-

ARDEX P51 1:1

ARDEX P51 1:3

ARDEX P51 1:3

ARDEX P51 1:3

ARDEX P51
o

ARDEX P82

Sem diluir

-

ARDEX P82 -

ARDEX P82 -

GISCODE:

Embalagem:

Armazenagem:

D1

Cubos de 10 kg. y 20 kg.

Aprox. 12 meses em lugares secos e na
embalagem original fechada.

Suportes lisos e não porosos; pavimentos
de betão prefabricado ou pavimentos
especialmente não porosos; placas de
madeira prensada. Para posterior aplicação
de argamassas autonivelantes.

Suportes lisos e não porosos como
pavimentos melhorados de anidrido, terraços,
grés e cerâmica em geral.
Para posterior aplicação de argamassas
autonivelantes.

Para posterior aplicação de outras argamassas.

Suportes de betão e tectos

Suportes de cimento, porosos, muito
absorventes, pavimentos de anidrido e
pavimentos lixados. Para posterior aplicação
de argamassas autonivelantes ou de reparação.

Suportes verticais lisos e tectos. Para posterior
aplicação de argamassas base gesso.

Suportes de placas de gesso e de gesso
cartonado. Para posterior aplicação de
argamassas cimentosas de nivelamento e de
adesivos em capa fina.

Suporte de placas de madeira prensada.
Para posterior colocação de cerâmica com
ARDEX S16 + ARDEX E90.

Suportes de asfalto fundido defeituoso ou
velho e de magnesita.
Suportes sintéticos, envernizados, pintados,
metálicos e madeira. Para posterior
aplicação de argamassas autonivelantes e
de adesivos em capa fina.

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos.
As recomendações de aplicação aqui expressas, baseiam-se em testes e experiências práticas. Uma
dosagem e aplicação fora do descrito nesta ficha, excluiria a nossa responsabilidade sobre o produto
e a sua aplicação.
Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, solicitamos o contacto do nosso
Departamento Técnico.
A vigência desta ficha técnica terá validade até nova edição.

Edição: Janeiro de 2006.


