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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ARDEX 8+9 är ett deformationsupptagande fuktskydd som
används inomhus och utomhus för golv och väggar bakom
plattbeläggningar i bostads miljö och offentlig miljö. I t.ex.
badrum eller duschar i badhus.
ARDEX 8+9 ska alltid täckas med ytskikt, av t.ex. keramiska
plattor.
ARDEX 8+9 bildar tillsammans med ARDEX P 2 D ett
vattentätt ytskikt som används vid plattsättning på
skivkonstruktioner i våtutrymmen i offentlig miljö.
EGENSKAPER
ARDEX 8+9 består av två komponenter. ARDEX 8 är en
acryldispersion utan lösningsmedel och ARDEX 9 är ett
reaktionspulver på basis av cement. Produkten har en
mycket god vidhäftning mot underlag.
UNDERLAGET
Underlaget ska vara rent, torrt, fast, bärkraftigt och fritt från
damm och skiljemedel. Vid utförande av väggar och golv ska
gällande branschregler följas. Väggar och golv ska vara av
material som är beständiga mot fukt, styva mot vridning och
nedböjning och vara väl förankrade mot underlaget.
BLANDNING
Blandningsförhållande: 1 del ARDEX 8 till 1 del ARDEX 9.
ARDEX 8 blandas med ARDEX 9 i en ren behållare. Vatten får
ej tillföras blandningen. Omrörning utförs tills en smidig

klumpfri målningsbar konsistens erhålls. Blandning som
påbörjat härdning/torkning får inte förtunnas med vatten eller
ARDEX 8. Blanda upp den mängd som åtgår inom ca 45
minuter (20 °C) från uppblandning. Lägre temperatur
förlänger och högre temperatur förkortar torktiden. ARDEX
8+9 kan användas vid temperaturer över 5 °C.
ARBETSSÄTT
ARDEX 8+9 påförs flödigt med pensel eller roller direkt efter
uppblandning. För vattentäta ytskikt krävs minst 2 lager med
en total skikttjocklek på minst 0,8 mm. Materialåtgången för
två strykningar på golv och vägg är 1,5 kg/m². Andra skiktet
kan påföras när det första skiktet torkat, efter ca 1 timme.
Efter andra strykning krävs torkning och härdning i minst 2
timmar.
ARDEX 8+9 kan appliceras på underlag med RF upp till 100
% så länge det inte finns fritt liggande vatten på underlaget.
En lägre temperatur förlänger och en högre temperatur
förkortar härdnings- och torktiden.
OBSERVERA
ARDEX 8+9 bildar ett diffusionsöppet (ångtryck) tätskikt.
Därför kan det användas i utrymmen där det finns risk för
tillskjutande fukt, t.ex. på källarväggar och golv samt
betongplattor på mark.
ARDEX 8+9 kan också användas utomhus som skydd mot
inträngande fukt på t.ex. terrasser, altaner och balkonger.
ARDEX 8+9 är ett vattenavvisande tätskikt och kan inte
ersätta en traditionell fuktisolering.
ARDEX 8+9 måste alltid täckas av keramik.

TEKNISKA DATA
Blandningsförhållande

1 del ARDEX 8 till 1 del ARDEX 9

Densitet (blandad)

1,3 kg/liter

Skikttjocklek

Två skikt ger total tjocklek ca 0,8 mm

Materialåtgång

Ca 1,50 kg/m² ARDEX 8+9 blandat material.
(Ca 0,75 kg/m² ARDEX 8 och ca 0,75 kg/m² ARDEX 9)

Monteringstid

Ca 45 minuter (20 °C)

Klar för plattsättning

Ca 2 timmar (20 °C)

ARDEX 8
Förpackning

Burkar á 5 kg, 20 kg

Lagring

Förvaras frostfritt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnade
förpackningar tillsluts väl

Lagringstid

Se anvisningar på förpackningen

Artikelnummer

5 kg: 08305 nytt artnr 31402 / 20 kg: 08320 nytt artnr 31401

EAN-nummer

5 kg: 5703193083052
20 kg: 5703193083205

ARDEX 9
Förpackning

Säckar á 5 kg, 20 kg

Lagring

Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning

Artikelnummer

5 kg: 09305 nytt artnr 58131 / 20 kg: 09320 nytt artnr 31403

EAN-nummer

5 kg: 5703193093051
20 kg: 5703193093204

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.
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