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8.11 LEELISEKAITSE ARDEX EP 1400 AURUTÕKKETOOTEGA

Üldist Tarindi tihedust mõjutavad remonditööd tuleb alati planeerida terviklahendusena. Tihendamise 
mõju tarindi ehitusfüüsikalisele toimimisele hinnatakse alati projekteerija poolt igal objektil eraldi. 
Lisaks käesolevale tööjuhendile järgige ka materjalitootja tootejuhendeid.

ARDEX-i AURUTÕKKETOOTED

Kasutusala ARDEX P 40 MS ARDEX EP 1400 ARDEX EP 2000 ARDEX EP 2001 W

Leelisekaitse ✔ ✔ ✔ ✔

Kapillaarniiskuse 
kontroll ✔ ✔

Tarindiniiskuse 
kontroll 95 % RH ✔ ✔ ✔

Tarindiniiskuse  
kontroll 95 % RH 
(ilma 
põrandakütteta)

✔ ✔ ✔ ✔

Tarindiniiskuse 
kontroll 85 % RH ✔ ✔ ✔ ✔

Kahjulike ainete  
kontroll ✔ ✔ ✔

Leelisekaitse paigaldatakse betooni pinnale tõkestamaks aluspinna niiskuse ja seeläbi ka aluspin-
na kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi.

Tarindiniiskuse kontrolli alla võtmiseks paigaldatakse aurutõke betooni pinnale tõkestamaks jääk-
niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsiooni.  

Kahjulike ainete kontrolli alla saamiseks paigaldatakse betooni pinnale kiht tõkestamaks aluspinna 
kahjulike ainete, niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioo-
nisüsteemi ja siseõhku.

Aurutõke leelisekaitsena
Aurutõkketöötlus tehakse ARDEX EP 1400 aurutõkkega kahekihilise töötlusena (300+300 g/m²) 
tootejuhendi kohaselt. Teisele  märjale kihile puistatakse katva kihina liiva (0,4–0,8 mm), et tekiks 
nakkekiht servatihendusteks ja põrandatasandussegule. Alternatiivselt võib teha nakkekihi ARDEX 
P 82 kruntainega.

Põrandapinna tasandamine
Tasandus (2–10 mm) tehakse ARDEX K 14 isetasanduva tasandusseguga või (1,5–15 mm) AR-
DEX K 33 põrandatasandusseguga. Kattematerjali saab liimida 24 tunni pärast tasandustest (+ 20 
°C). 
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Pinnakattematerjali paigaldamine
PVC-disainmaterjalide, paindlik vinüüli, kvartsvinüülplaatide ja kummist kattematerjalide (paksus 
<4 mm) kinnitamine tehakse ARDEX AF 145 katteliimiga.

Tekstiilkattematerjalide ja linoleumi kinnitamine tehakse ARDEX AF 270 katteliimiga.

Aluspinnale liimitava parketi paigaldus tehakse  ARDEX AF 480 MS SMP polümeer parketiliimiga 
(EC 1 R klassifikatsioon).

ARDEX-i toodete õigesti paigaldamise kindlustamiseks teostab ARDEX-i tehniline tugi praktilist 
nõustamist ja korraldab sisekliima parandamise töötehnikate koolitusi.  
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