
Ardalon 2K plus

Elastyczna zaprawa uszczelniajàca

Opis produktu
Ardalon 2K plus sk∏ada si´ z komponentu proszkowego i p∏ynnego. Zapraw´ mo˝na nanosiç w 2 do 3 operacjach
roboczych do uzyskania warstwy o gruboÊci 4 mm. Po up∏ywie czasu wiàzania, wynoszàcego 3 dni, zaprawa jest
w pe∏ni obcià˝alna.
Ardalon 2K plus zosta∏ zbadany zgodnie z "Zasadami badaƒ do wydania aprobaty nadzoru budowlanego dla
stosowanych w stanie p∏ynnym materia∏ów uszczelniajàcych w zespoleniu z p∏ytkami ok∏adzinowymi" w wersji
z kwietnia 2002 Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DiBt) w Berlinie (P-AB 070-03 Urz´du Badaƒ
Materia∏owych dla Kamieni i Ziemi w Clausthal-Zellerfeld). Sk∏adnik proszkowy ma niewielkà zawartoÊç chromianów
wg TRGS 613.
Aprobata nadzoru budowlanego w zakresie "Uszczelniania budowli", wydana przez Urzàd Badaƒ Materia∏owych
dla Materia∏ów Niemetalicznych w Clausthal-Zellerfeld.
Po zwiàzaniu Ardalon 2K plus jest wodoodporny, elastyczny i zamyka p´kni´cia do 2,0 mm.

Zastosowanie
Uszczelnienie budowli przed wodà. Ardalon 2K plus nadaje si´ bardzo dobrze do wykonywania uszczelnieƒ pod
p∏ytkami na Êcianach i pod∏ogach w pomieszczeniach wilgotnych, na balkonach i tarasach, w basenach i na koronie
basenu.
Równie˝ nadaje si´ do trwa∏ego uszczelniania przed dzia∏aniem wilgoci gruntu oraz przenikajàcà wodà mineralnych,
obsypanych ziemià budowli, jak piwnice, gara˝e podziemne i elementy betonowe.
Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych instrukcji Centralnego Zwiàzku Budownictwa Niemieckiego ZDB:
- "Konstrukcje z p∏ytek ok∏adzinowych na zewnàtrz budynków", wers ja z l ipca 2002,
- "Wskazówki do wykonywania uszczelnieƒ w po∏àczeniu z licowaniami i ok∏adzinami z p∏ytek wewnàtrz
i na zewnàtrz budynków" w wersji z sierpnia 2000,
- "Ok∏adziny ceramiczne w budowie basenów - wskazówki do projektowania i wykonawstwa" w wersji z wrzeÊnia
1994.
Ardalon 2K plus nadaje si´ do stosowania w klasie obcià˝eƒ A1, A2 i B (AbP) oraz dla grup I, II i III wg
Centralnego Zwiàzku Budownictwa Niemieckiego ZDB.

Pod∏o˝a
Pod∏o˝e musi byç wytrzyma∏e, suche i wolne od zanieczyszczeƒ, w górnej powierzchni z drobnymi porami i bez
gniazd, rozst´pujàcych p´kni´ç lub zadziorów. Odpowiednie pod∏o˝a stanowià jastrychy cementowe, tynki, beton,
mur oraz stare p∏ytki. Pod∏o˝a betonowe muszà mieç co najmniej 3 miesiàce.

• pod p∏ytki ceramiczne
• dla budowli obsypanych ziemià
• do stosowania na balkonach, tarasach, w pomieszczeniach wilgotnych i basenach
• dla klas obcià˝eƒ A1, A2 i B (AbP)
• dla grup I, II i III wg Centralnego Zwiàzku Budownictwa Niemieckiego ZDB
• zamykajàca p´kni´cia do 2 mm
• do stosowania wewnàtrz i na zewnàtrz budynków



Spis treści

Sposób u˝ycia w pomieszczeniach wilgotnych, na balkonach i tarasach
Przed pierwszym naniesieniem Ardalon 2K plus nale˝y wst´pnie zwil˝yç suche, ch∏onne pod∏o˝a. Woda musi
wsiàknàç, zanim rozpocznie si´ nanoszenie pierwszej warstwy Ardalon 2K plus.
Ardalon 2K plus jest dostarczany w zestawie o w∏aÊciwie dobranych proporcjach (sk∏adnik proszkowy - worek 15
kg, sk∏adnik p∏ynny - pojemnik 5 kg). Do czystego pojemnika wlaç ok. 3/4 sk∏adnika p∏ynnego, dodaç sk∏adnik
proszkowy i mieszaç mechanicznie mieszad∏em koszowym do uzyskania jednorodnej, g∏adkiej masy. Nast´pnie
dodaç pozosta∏à cz´Êç sk∏adnika p∏ynnego i jeszcze raz dobrze wymieszaç.
Ardalon 2K plus mo˝na stosowaç w temperaturze od +5°C do +30°C. Przygotowana zaprawa nadaje si´ do
wykonywania prac przez 1,5 godziny w temperaturze +20°C.
Ardalon 2K plus pod p∏ytki ceramiczne nak∏ada si´ w co najmniej 2 operacjach roboczych. Minimalna
gruboÊç warstwy dla dwóch pow∏ok wynosi 2 mm, co odpowiada zu˝yciu w iloÊci 3,5 kg/m2.
Obróbk´ wykonuje si´ za pomocà p´dzla ∏awkowca lub kielnià g∏adzàcà. Pow∏ok´ drugà nak∏ada si´, kiedy pierwsza
warstwa na tyle zwià˝e, ˝e nie mo˝na jej uszkodziç kielnià.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny w betonie i jastrychu oraz mi´dzy Êcianà a pod∏ogà uszczelnia si´ za pomocà taÊmy uszczelniajàcej ARDAL
Dichtband lub naro˝ników zewn´trznych lub wewn´trznych ARDAL Innenecke/Außenecke. TaÊm´ uszczelniajàcà
wk∏ada si´ w pierwszà warstw´ Ardalon 2K plus.
Uszczelnienie odp∏ywów pod∏ogowych
Wolno montowaç tylko odp∏ywy z t∏oczonymi ko∏nierzami uszczelniajàcymi. Taki ko∏nierz jest zaprawiany poprzez
pokrycie warstwà Ardalon 2K plus oraz na∏o˝enie siatki szklanej ARDAL Glasgittergewebe.
Uszczelnienie przepustów
Przepusty instalacyjne zaprawia si´ za pomocà manszety ARDAL Dichtmanschette. Szczeliny pomi´dzy przepustami
a p∏ytkami ceramicznymi nale˝y natrysnàç preparatem silikonowo-kauczukowym ARDAL Ardasil-Profi.
Uk∏adanie p∏ytek
Na warstwie uszczelniajàcej Ardalon 2K plus mo˝na po okresie schni´cia, wynoszàcym od 1 do 2 dni, uk∏adaç
p∏ytki. Do tego celu polecamy zapraw´ cienkowarstwowà ARDAL Ardalith Pro z Elasto 80, Ardaflex Top, Floorflex
lub Floorflex schnell.
Przy  obróbce zaprawy  cienkowarstwowej nale˝y przestrzegaç aktualnych instrukcji technicznych oraz przepisów
DIN 18157 cz´Êç 1, "Wykonywanie ok∏adzin ceramicznych metodà cienkowarstwowà".
Wskazówki dotyczàce uszczelniania basenów w po∏àczeniu z p∏ytkami ceramicznymi
Warunkiem wykonania uszczelnienia jest wolna od p´kni´ç i odkszta∏ceƒ niecka basenu. Szczeliny dylatacyjne lub
szczeliny przerwy roboczej nale˝y uszczelniç zabetonowanà taÊmà uszczelniajàcà.
Uszczelnienie niecki basenu nale˝y wykonaç od strony kontaktu z wodà. Musi ono tworzyç powierzchni´ zamkni´tà
i z regu∏y si´gaç ponad górny poziom wody.
Baseny, których niecki sà obsypane ziemià, muszà byç uszczelnione dodatkowo od strony zewn´trznej.
W basenach do kàpieli solankowych mo˝e okazaç si´ konieczne - w zale˝noÊci od wyników analizy wody -
uszczelnienie i oklejenie ˝ywicami reaktywnymi na bazie ˝ywicy epoksydowej. Tutaj do uszczelniania polecamy nasz
produkt ARDAL Unipox SB, natomiast do klejenia p∏ytek ARDAL Unipox 810 lub Unipox FE Fließbettepoxi (zawiesina
epoksydowa).
Po zakoƒczeniu prac uszczelniajàcych, a przed rozpocz´ciem uk∏adania p∏ytek nale˝y sprawdziç skutecznoÊç
uszczelnienia poprzez nape∏nienie niecki basenu wodà na okres co najmniej 2 tygodni.
Uszczelnienie budowli obsypanych ziemià
Pierwszà warstw´ nanieÊç p´dzlem ∏awkowcem na wst´pnie zwil˝one pod∏o˝e. Przed naniesieniem drugiej warstwy
warstwa pierwsza musi uzyskaç swojà noÊnoÊç. Z regu∏y dzieje si´ to po up∏ywie 3 do 4 godzin (w zale˝noÊci od
warunków atmosferycznych). Wszystkie kolejne warstwy nanosiç ∏awkowcem, p´dzlem lub natryskarkà.
Po naniesieniu ka˝dej warstwy sprawdziç, czy zosta∏a naniesiona równomiernie.
Minimalna gruboÊç warstwy uszczelniajàcej przed dzia∏aniem wilgoci gruntu wynosi ok. 1,2 mm przy
zu˝yciu
ok. 2 kg/m2, a przed dzia∏ajàcà pod ciÊnieniem wodà ok. 2,4 mm przy zu˝yciu ok. 4 kg/m2.



Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za 
efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i nieza-
leżnych od nas warunków magazynowania i użycia.  Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców 
technicznych i handlowych. Zaleca się  przeprowadzanie własnych prób.
W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.                                      Wydano: 02.2005
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Wymagania dla pod∏o˝y
Odpowiednie pod∏o˝a stanowià: beton wg DIN 1045 i DIN 4227, tynk z grupy zapraw PIII wg DIN 18550, jastrych
zespolony wg DIN 18560 cz. 3 klasy jakoÊci ZE 20.
Pod∏o˝e musi byç odpowiednio suche, równe, noÊne i wolne od wszelkich substancji, które zmniejszajà jego
przyczepnoÊç (np. Êrodki antyadhezyjne, naloty, zabrudzenia).
Powierzchni´ Êcian betonowych nale˝y zbruzdkowaç (piaskowanie). Istniejàce p´kni´cia nale˝y zamknàç. Powstajàce
p´kni´cia nie mogà przekroczyç 0,5 mm.
Materia∏y uszczelniajàce oraz ok∏adziny nale˝y nak∏adaç mo˝liwie jak najpóêniej. Na beton z regu∏y po up∏ywie
ok. 6 miesi´cy, na tynk i jastrych po ok. 28 dniach.
Szczeliny w niecce basenu nale˝y zamknàç poprzez uszczelnienie np. taÊmà uszczelniajàcà. Na przepustach rurowych
oraz odp∏ywach pod∏ogowych nale˝y za∏o˝yç ko∏nierz, który zaprawia si´ uszczelnieniem.

Wykonanie uszczelnienia preparatem Ardalon 2K plus
Przed pierwszym naniesieniem Ardalon 2K plus nale˝y wst´pnie zwil˝yç suche, ch∏onne pod∏o˝a.
Nak∏adanie pow∏ok Ardalon 2K plus w basenach nast´puje w 3 operacjach roboczych. Minimalna gruboÊç
warstwy dla 3 pow∏ok wynosi 3 mm, co odpowiada zu˝yciu w iloÊci ok. 5 kg/m2.
Do nak∏adania Ardalon 2K plus zaleca si´ stosowanie szpachli z´batej o uz´bieniu 3x3x3 mm (C3). Ka˝dà warstw´
nanosi si´ szpachlà z´batà, a nast´pnie wyg∏adza kielnià g∏adzàca.
Zastosowanie szpachli z´batej gwarantuje, ˝e zachowana zostanie równomierna iloÊç nanoszonego materia∏u
oraz równomierna gruboÊç warstwy.
Po wyschni´ciu uszczelnienia Ardalon 2K plus p∏ytki ceramiczne uk∏ada si´ na zaprawie Ardalith Pro +
10% Elasto 80, Ardaflex Top, Floorflex lub Floorflex schnell.

BHP
Sk∏adnik proszkowy zawiera cement i reaguje z wodà alkalicznie. Nale˝y chroniç oczy i skór´. Przestrzegaç ostrze˝eƒ
i wskazówek bezpieczeƒstwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych bezpieczeƒstwa.

Sk∏adnik proszkowy
GISCODE ZP 1

Sk∏adnik p∏ynny
GISCODE D 1

Przechowywanie
W miejscu ch∏odnym i suchym. Sk∏adnik p∏ynny chroniç przed mrozem. Okres przechowywania: 6 miesi´cy.

Opakowania
Ardalon 2K plus:

sk∏adnik proszkowy:
worek 15 kg
sk∏adnik p∏ynny:
pojemnik 5 kg

Dichtband 100 (taÊma uszczelniajàca):
50 m, szerokoÊç 100 mm

Dichtband 120 (taÊma uszczelniajàca):
d∏ugoÊç 50 m, szerokoÊç 120 mm
d∏ugoÊç 10 m, szerokoÊç 120 mm

Innenecken (naro˝niki wewn´trzne) / Außenecken (naro˝niki zewn´trzne)
Dichtmanschette (manszeta) Êciana/pod∏oga




