
ARDEX P2D
Kruntaine

Kasutusala
Kruntaine märgruumidesse. Kasutatakse koos ARDEX S 1-K ja ARDEX 
8+9 hüdroisolatsioonidega. ARDEX P 2 D kruntainet saab kasutada 
kuivadel ja puhastel betoon-, krohv- ja kergbetoonpindadel ning selleks 
otstarbeks ettenähtud ehitusplaatide pindadel. Aluspind peab täitma 
märgades ruumides üldiselt kehtivad määrused ja juhised. 

Segamisvahekord: ARDEX P 2 D on kasutusvalmis vedelik ja seda ei 
tohi veega lahjendada. 

Kipspahtel ja anhüdriit krunditakse ARDEX P 2 D kruntainega kui pro-
jektdokumentatsioonis nõutakse suuremat veeaurutakistust kui on või-
malik ainult hüdroisolatsioonikihiga saavutada. 

Töötamine
ARDEX P 2 D levitatakse pinnale rulli- või pintsliga. 

Kui kruntainet kantakse pinnale kaks kihti, ei ole kihtide vahel kuiva-
misaeg vajalik. ARDEX S 1-K (1,1kg/m²) ja ARDEX 8+9 (1,5 kg/m²), 
saab pinnale kanda u.10–30 minutit pärast (+20 °C). Madalamad tem-
peratuurid pikendavad ja kõrgemad lühendavad kuivamisaega. 

ARDEX P 2 D saab pinnale kanda üle +5 °C temperatuuril (õhk ja alus-
pind). Lisainformatsiooni hüdroisolatsiooni tootekirjeldusest. 

Pane tähele
Ebakindlates olukordades soovitame proovitööd. 

Oluline
Seondunud (kuivanud) olekus ohutu inimestele ja keskkonnale. 
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• Parandab hüdroisolatsiooni veeaurutakistust

• Kiirelt järeltöödeldav

• Hea töödeldavus, ei tilgu

• Väike kulu
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten
Germany
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57169

Liquid applied watertight covering kits for 
walls and floors in interior wet rooms 

exposed to temperatures between 5 °C and 40 °C 
installed beneath a wearing surface

ETAG 022-1: Assessment Category II
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Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Kulu: üks rulli kiht 160 g/m²  
 kaks rulli kihti 160 g + 90 g/m²

Lisaks: enne kasutamist korralikult loksutada

Pakend:  nõu 5 kg neto

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud külmumiselt kaitstuna  
 avamata originaalpakendis.  
 Avatud pakend suletakse hoolikalt.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid  
juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad   
ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus. 09
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