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BRUKSOMRÅDE
Flytende dampsperre til gulv, vegg og tak på tørre og rene underlag 
av betong, puss og egnede bygningsplater i våtrom. Brukes sammen 
med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 for å øke vanndampmotstanden 
i membransjiktet. Særlig egnet til bruk i våtrom på yttervegger og 
vegger mot rom med redusert oppvarming. Til innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv og ved-
heftsreduserende midler. ARDEX P 2 D kan påføres direkte på under-
lag av betong, puss, gipsplater, uten å prime på forhånd. Gipspuss 
og gipsplater uten kartong overflate skal primes og med ARDEX P 51 
blandet med vann i forholdet 1 : 1.

Blandingsforhold:
ARDEX P2D er bruksklar og skal ikke fortynnes, men skal ristes før 
bruk.

BEARBEIDING
ARDEX P 2 D påføres rikelig med rulle eller pensel i ett eller to strøk. 
Det er minimal tørketid mellom strøkene. ARDEX S 1-K eller ARDEX 
8+9 kan påføres allerede etter ca 30 minutter ved 20 °C. Lavere 
temperaturer forlenger, og høyere temperaturer forkorter tørketiden. 
ARDEX P 2 D kan bearbeides ved temperaturer >10 ºC i luft og 
underlag.

ARDEX P 2 D
Flytende dampsperre

• Sikrer høy vanndampmotstand på vegger og gulv

• Brukes i kombinasjon med ARDEX S 1-K, 7+8, 8+9 og 8+9 LW

• Hurtigtørkende – raskere fremdrift

• Lett å påføre - lavt forbruk 
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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.

Membraner 117

Tekniske data:

Blandingsforhold:    Ferdigblandet, klar til bruk.

Materialforbruk:    Ca. 160 g/m², påført i ett strøk 
    Ca.  250 g/m² (160 + 90 g/m²),  
    påført i to strøk. Skal ristes før bruk

Tørketid:    Ca. 30 minutter før påføring 
    av membran

Vanndampmotstand (Sd-verdi): 2 strøk ARDEX S 1-K (1,2 kg m² ) 
    og 1 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m²)  
    gir en Sd-verdi på ca. 32 m. 
     
    2 strøk ARDEX S 1-K (1,2 kg m² ) 
    og 2 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m² 
    + 90 g/m²) gir en Sd-verdi 
    på ca. 60 m. 
 
    2 strøk ARDEX 8+9 (1,5 kg m² ) 
    og 1 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m²) 
    gir en Sd-verdi på ca. 18 m. 
 
    2 strøk ARDEX 8+9 (1,5 kg m² ) 
    og 2 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m² 
    + 90 g/m²) gir en Sd-verdi 
    på ca. 39 m. 
 
    Kravet i Norge er Sd > 10 m på over- 
    flater som har en uoppvarmet bakside.

Emisjonsklassifisering:   M1 (RTS)

Emballasje:    Spann á 10 kg, 5 kg og 1 kg netto

Lagring/holdbarhet:    Frostfritt i tørre rom i opp til 12 mnd.  
    i uåpnet originalemballasje. 
    Tidligere åpnede spann 
    lukkes omhyggelig.


