ARDEX P 2 D
Ångspärr

Snabbaste tätsystemet i Sverige
Nästan ingen torktid på ångspärren
Täta färdigt hela badrummet ena dagen, sätt plattor nästa
Användarvänligt = bra konsistens
Låg förbrukning
Ånggenomgångsmotstånd 1,44 miljoner s/m

Tillverkare med certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ångspärr för våtutrymmen. Används tillsammans med
ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9. ARDEX ÅNGSPÄRR kan
användas på torra och rena underlag av t ex betong,
lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen skall
uppfylla kraven enligt BBV.
Blandningsförhållande: ARDEX P 2 D är färdig att
användas och skall inte spädas.

ARBETSBESKRIVNING
Applicera ARDEX ÅNGSPÄRR flödigt med roller eller
pensel.
Ingen torktid mellan lagren. ARDEX S 1-K, 1,1 kg/m2,
eller ARDEX 8+9, 1,5 kg/m2, kan påföras efter ca
10-30 minuter vid 20° C. Lägre temperatur förlänger
torktiden och högre temperatur förkortar torktiden.
ARDEX P 2 D kan bearbetas vid temperaturer över
5° C i luft och underlag. För ytterligare information se
separat monteringsanvisning för valt tätsystem.

TEKNISKA DATA
Materialåtgång:

För två behandlingar 160 + 90 g/m2. Två strykningar säkerställer ett ångmotstånd på över 1
000 000 s/m enligt BBV.

Övrigt:

Omskakas väl före applicering och skyddas mot frost.

Förpackning:

Hinkar á 1kg, 5 kg, 10 kg

Lagring,
hållbarhet:

Frostfritt. Kan lagras i ca 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning tillslutes väl.

Artikelnummer:

1 kg 02301

5 kg 02306

10 kg02311

EAN-nummer:

1 kg 5703193023010

5 kg 5703193023065

10 kg 5703193023119
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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.

