
Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. 
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer 
og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Undergulvsbehandling

ARDEX EP 2000 FUKTSPERRE
• Reduserer byggetiden
• Hurtig legging av fuktfølsomme belegninger på nystøpt betong
• Sperring mot oppstigende fukt fra grunnen
• Sperring mot radon og emisjoner
• Lett å påføre - økonomisk i bruk

1: Nødvendig utstyr
• Drill med blandespiral
• Skrutrekker/hammer
• Mohairmalerrulle på teleskopstang
• Gummihansker
• Kullfiltermaske

2: Forbehandling
Betongoverflaten støvsuges. Under-
laget skal være fast, bæredyktig og 
fri for vedheftsreduserende midler 
som olje, fett, asfaltlim o.l.

3-4: Blanding
De 2 komponentene blandes ved at
lokkdelen gjennomhulles flere ganger
med en skruetrekker el. La lokkdelen
renne helt tom. Deretter fjernes 
lokkdelen og komponentene blandes 
grundig (minimum. 2 min) med en 
langsomtroterende spiralrører.

5-6: Påføring 1. og 2. lag
ARDEX EP 2000 påføres med en 
kortluvet rulle i en samlet mengde på 
minst 600 g/m2 med 2 påføringer. 
Andre lag kan påføres ca. 6 timer et-
ter det første lag og senest 48 timer 
etter. Andre lag skal påføres vinkel-
rett på første lag. Bearbeidingstiden 
er ca. 30 minutter.

7: Sandstrøing
For å få vedheft mellom EP 2000
og avrettinglag skal det andre laget
ARDEX EP 2000 sandstrøes mens 
det er nypåført med tørr kvartssand 
med kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. 
Beregn min. 1 kg/m².

8: Støvsuging
Dagen etter påføring fjernes all 
overskytende sand med en industri-
støvsuger. 

Avretting
Ved en temperatur på +20°C kan 
sparkling utføres 24 timer etter leg-
ging av andre lag ARDEX EP 2000. 
Oversparkling bør foretaes senest 
48 timer etter påføring av andre lag 
ARDEX EP 2000. Sparkellaget skal 
være min 2 mm tykt.

Generelt
Før påførig av ARDEX EP 2000 
skal det alltid taes en fuktmåling av 
underlaget. Betong/støp kan maks 
inneholde 95% RF.
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