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ARDEX EP 2000 
Universāli epoksīda sveķi 
 

Līdz max 95% atlikušā relatīvā mitruma bloķēšanai betona un 
cementa grīdās   
 
Pamatnes gruntēšanai un nostiprināšanai 
 
Plaisu remontam betona grīdās  
 
Epoksīda klonu izgatavošanai 
 
Adhēzijas tilta izveidošanai 
 
Bez šķīdinātājiem  
 
Izturīgi pret ķīmiskām slodzēm 
 
Uzklājami ar rullīti vai otu 
 
Viegli iestrādājami 
 
Piemīt ļoti augsta adhēzija 
 
Divkomponentu 
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PIELIETOJUMS: 
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Grīdai. Paaugstināta 
mitruma un radona gāzes bloķēšanai. Pamatnes 
gruntēšanai un nostiprināšanai. Plaisu salīmēšanai un 
remontam betona grīdās. Neuzsūcošu pamatņu 
gruntēšanai. Epoksīda grīdu ierīkošanai. 
 
RAKSTUROJUMS: 
ARDEX EP 2000 – divkomponentu epoksīda sveķi, kas 
nesatur šķīdinātājus un ir neviskozi. 
4,5 kg komplekts sastāv no 3,2 kg sveķiem 
(komponents A) un 1,3 kg cietinātāja (komponents B). 
18 kg komplekts sastāv no 12,8 kg sveķiem 
(komponents A) un 5,2 kg cietinātāja (komponents B). 
Pēc sacietēšanas ARDEX EP 2000 sveķi ir ūdens-, 
sala- izturīgi un noturīgi pret atmosfēras ietekmi, kā arī 
tiem piemīt ļoti augsta stiprība un praktiski neatraujami 
salīp ar visām piemērotām pamatnēm. 
ARDEX EP 2000 sveķi ir izturīgi pret sālsūdens 
maisījumiem un sārmiem, kā arī izturīgi pret daudzām 
atšķaidītām  minerālām un organiskām skābēm, 
organiskiem šķīdumiem un šķīdinātājiem. 
 
SLOGOJAMĪBA: 
24 stundas pēc uzklāšanas, temperatūrā + 18 – 20o C 
ARDEX EP 2000 sveķi var tikt pakļauti mehāniskām 
slodzēm. Pilna noturība pret ķīmiskām slodzēm tiek 
sasniegta no 7 dienām pēc uzklāšanas. 
 
MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA 
Oriģinālā iepakojumā sveķi un cietinātājs ir iepakoti 
maisīšanai piemērotā attiecībā. Cietinātāju 
(komponents B) pievieno sveķiem (komponents A). Šim 
nolūkam cietinātāja konteineru vairākas reizes caurdur 
ar asu priekšmetu, un pilnībā iztukšo. Pēc tam vāku ar 
iztukšoto konteineru noņem, un komponentus ar 
spirālveida maisītāju intensīvi samaisa. 
Sveķu uzklāšanai parasti izmanto rullīti. Var izmantot arī 
otu. 
Pēc komponentu A un B samaisīšanas ar ARDEX EP 
2000 sveķiem var stādāt apmēram 30 minūtes, ja 
temperatūra ir + 18 – 20o C. Augstākā temperatūrā 
maisījuma izstrādes laiks ir īsāks, bet zemākā garāks. 
Ar ARDEX EP 2000 sveķiem drīkst strādāt ja pamatnes 
un gaisa temperatūra ir augstāka par + 5o C. 
 
1. Paaugstināta kapilārā mitruma un paliekošā 

mitruma bloķēšana betona un cementa grīdām: 
Maksimālais relatīvā mitruma saturs pamatnē pirms 
sveķu lietošanas nedrīkst pārsniegt 95 %. 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, izturīgai pret slodzi, 
bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri un sausai. 
ARDEX EP 2000 uz pamatnes uzklāj divos krusteniskos 
piegājienos ar kopējo patēriņu ne mazāku par 600 
gr.m2. Otro kārtu uz pirmās uzklāj pēc 6 stundām. 
Nepieciešams pievērst uzmanību, lai otrajā kārtā 
nebūtu gaisa burbuļi vai poras. 
Ja pēc tam uz sveķu kārtas paredzēts uzklāt 
izlīdzinošās javas kārtas, otro ARDEX EP 2000 kārtu 
uzreiz pēc uzklāšanas nepieciešams bagātīgi nobārstīt 

ar sausām kvarca smiltīm (0,3 – 0,6 mm graudainību) 
vai ja darbi tiek veikti sausās telpās, otro ARDEX EP 
2000 kārtu pēc sacietēšanas nogruntēt ar ARDEX P 82 
sintētisko sveķu grunti vai ARDEX P51 grunti, kas 
atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 0,5.. 
 
2. Nestabilu pamatņu gruntēšana un 

nostiprināšana: 
Gruntēšanai un pamatnes nostiprināšanai – betona, 
cementa kloniem, anhidrīta grīdai jābūt uzsūcošām, ar 
atvērtām porām, sausām un spējīgām izturēt slodzi. 
Anhidrīta lejamās grīdas nepieciešams slīpēt. 
ARDEX EP 2000 bagātīgi tiek uzklāts uz pamatnes. 
Parasti pietiek ar vienu kārtu. Uz ļoti porainām un 
uzsūcošām pamatnēm, pēc pirmās kārtas sacietēšanas 
nepieciešams uzklāt otru kārtu. Iesūkšanās dziļums un 
materiāla patēriņš atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas un 
virsmas īpašībām. Lai pārliecinātos vai sasniegta 
nepieciešamā stiprība, nepieciešams veikt gruntētās 
virsmas pārbaudes testu. 
Ja pēc tam uz sveķu kārtas paredzēts uzklāt izlīdzinošās 
javas kārtas, otro ARDEX EP 2000 kārtu uzreiz pēc 
uzklāšanas nepieciešams bagātīgi nobārstīt ar sausām 
kvarca smiltīm (0,3 – 0,6 mm graudainību). 
 
3. Plaisu remonts klonos un betonā: 

ARDEX EP 2000 ir piemērots arī plaisu un šuvju 
(pārgrieztu kontrolšuvju) aizpildīšanai un saistīšanai ar 
spēka pielietojumu betona pamatnēs, smilšu cementa un 
anhidrīta grīdās. 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, izturīgai pret slodzi, 
bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri un sausai. Lai stingri savienotu 
saplaisājušas cementa klona daļas nepieciešams veikt 
sekojošu procedūru: 
- plaisas virzienā ar soli 10 cm un 2/3 no plaisas 

dziļuma izurbiet urbumus. Ņemiet vērā, ka 
minimālajam urbuma diametram ir jābūt 12 mm un 
tam vienmēr ir jāseko plaisas virzienam, 

- vai ar griežamā diska palīdzību perpendikulāri 
plaisai veiciet griezienus. Pēc nepieciešamības 
griezienos var ievietot metāla skavas. 

Pirms ARDEX EP 2000 iestrādes plaisas, 
padziļinājumus un iegriezumus nepieciešams notīrīt un 
atbrīvot no putekļiem. 
ARDEX EP 2000 sveķi ir zemas viskozitātes, pie kam ar 
augstu caurplūstamību. Tādejādi smalkas plaisas 
nostiprina piesūcinot plaisas ar sveķiem. 
Pie ARDEX EP 2000 sveķiem kā pildvielas var piemaisīt 
portlandcementu, kvarca smiltis vai grīdām paredzēta 
maisījuma pulveri. 
Plaisām ar platumu virs 5 mm mēs rekomendējam 
sekojošas samaisīšanas attiecības: uz 1 ARDEX EP 
2000 tilpuma vienību pievienot 1,5 tilpuma vienības 
pildvielas. Ļoti platu plaisu vai šuvju aizpildīšanai var 
pievienot vairāk pildvielas. 
Svaigi aizpildītas vietas jāpārkaisa ar kvarca smiltīm, 
tādējādi izveidojot saķeres tiltiņu. 
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4. Saķeres tiltiņš / Adhēzijas slānis: 
Saķeres tiltiņa izveidošanai ar betona izstrādājumiem, 
kloniem, izlīdzinošām kārtām ARDEX EP 2000 bagātīgi 
tiek uzklāts uz pamatnes. Svaigo javu nepieciešams 
ieklāt vēl nenožuvušā saķeres kārtā. 
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un 
brīvām daļiņām un sausai. 

5. Epoksīda klonu ierīkošana 
Ar smiltīm sajaukti sveķi piemēroti epoksīda klonu 
ierīkošanai uz izolācijas / atdalošās kārtas vai fiksējot 
pie pamatnes telpās ar paaugstinātu mitrumu vai 
ārdarbos. Epoksīda kloni, kas izgatavoti uz ARDEX EP 
2000 bāzes pakļaujami gājēju slodzei jau pēc 12 
stundām un gatavi sekojošo segumu uzklāšanai jau pēc 
24 stundām. Uz grīdu izgatavošanu attiecas 
vispārpieņemtās direktīvas saskaņā ar DIN 18560 un 
DIN 18353 prasības peldošām vai saķerē ar betona 
pamatu esošām kārtām. 

Maisījuma sagatavošana: 
Klona pagatavošanai, kā pildvielu nepieciešams 
izmantot kvarca smiltis, kas tiek piegādātas 25 kg 
maisos. 
Sajaukšanas attiecība svara daļās sastāda 1 : 8 (3 x 1 
kg ARDEX EP 2000 : 25 kg kvarca smilšu) vai 1 : 11 
(4,5 kg ARDEX EP 2000 : 50 kg kvarca smilšu). 

Iestrāde izmantojot piespiedu maisītājus: 
Pirms javas maisīšanas atbilstošos piespiedu tipa 
maisītājos, komponenti (sveķi un cietinātājs), kas 
atrodas iepakojumā maisīšanai piemērotā attiecība, tiek 
rūpīgi samaisīti viendabīgā masā izmantojot spirālveida 
maisītāju. Sajaukto masu iepilda maisītājā, kurā atrodas 
smilts. 
Pēc darbu pabeigšanas instrumentus un maisītāja 
tvertni tīra ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. 

Darbu veikšana: 
Javu izplata pa apstrādājamo virsmu un izlīdzina ar 
latas palīdzību. Pēc tam virsmu noblietē un nolīdzina ar 
ķelli. Lai pārvietotos pa svaigi ieklāto klonu 
nepieciešams izveidot staigāšanai piemērotus tiltiņus. 
Līdzināšana ar mehanizētiem līdzināšanas 
instrumentiem nav iespējama. Veidojot ARDEX EP 
2000 epoksīda klonu uz atdalošas kārtas minimālajam 
klona biezumam jābūt 25 mm. 
Ja āra apstākļos uz epoksīda klona sekos flīžu vai 
akmens plākšņu segums, ieklājamā klona laukums 
nedrīkst pārsniegt 9 m2, ar vienas malas garumu ne 
lielāku par 3 m. Iekštelpās ieklājamā klona laukums 
nedrīkst pārsniegt 40 m2, ar vienas malas garumu ne 
lielāku par 8 m. 
Keramiskās flīzes uz klona līmēt ar ARDEX X78 
MICROTEC elastīgo līmi, bet dabīgo akmeni ar ARDEX 
X32 elastīgo līmi. 
Deformācijas šuves, malu šuves, savienojumu un liekās 
tehnoloģiskās šuves tiek veidotas tāpat kā parastos 
cementa klonos. 
Ēku deformācijas šuves jāatspoguļo klonā. Šuves 
durvju zonās veido tā pat kā malu vai liekās 
tehnoloģiskās šuves. 

Epoksīda klonu tehniskie dati: 
 
Maisīšanas attiecības: 1 : 8 

Stiprība liecē (pēc 7 dienām pie + 23oC): 

 19 N/mm2 

Stiprība spiedē (pēc 7 dienām pie + 23oC): 

 72 N/mm2 

Var staigāt (+20°C): apm. pēc 12 stundām 

Gatavība segumu klāšanai(+20°C): 

 apm. pēc 24 stundām 

Patēriņš: apm. 2,2 kg ARDEX EP 2000 
un 17,3 kg kvarca smilšu uz 
m2/cm biezumam 

 

Maisīšanas attiecības: 1 : 11 

Stiprība liecē (pēc 7 dienām pie + 23oC): 

 14 N/mm2 

Stiprība spiedē (pēc 7 dienām pie + 23oC): 

 53 N/mm2 

Var staigāt (+20°C): apm. pēc 12 stundām 

Gatavība segumu klāšanai(+20°C): 

 apm. pēc 24 stundām 

Patēriņš: apm. 1,6 kg ARDEX EP 2000 
un 17,3 kg kvarca smilšu uz 
m2/cm biezumam 

 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
ARDEX EP 2000 izmantot uzreiz pēc tā samaisīšanas. 
Izlietošanas laika beigās ARDEX EP 2000 augstās 
reakcijas rezultātā sāk intensīvi izdalīt siltumu, jo lielāka 
iemaisītā materiāla masa, jo augstāka izdalītā siltuma 
temperatūra. Šajā gadījumā iemaisāmo trauku nevajag 
aiztikt. Tvertni vajag aiztaisīt ar vāku, un turot tikai aiz 
roktura iznest no telpas vai novietot vēsā vietā. 
Šaubu gadījumā izdariet izmēģinājumus. 
 
SVARĪGI: 
Satur epoksīda sveķus. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Var izraisīt ādas kairinājumu. Nonākot saskarē ar ādu, 
var izraisīt alerģiju. Iespējams stiprs acu kairinājums. 
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu 
negatīvu ietekmi ūdens vidē. Nav pieļaujama materiāla 
nokļūšana apkārtējā vidē. Valkāt piemērotas 
aizsargbrilles un aizsargcimdus. Izvairieties no tvaiku 
ieelpošanas. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās 
skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, 
meklēt medicīnisku palīdzību. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu 
daudzumu ūdens uz ziepēm. 
Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla 
satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ 
reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 
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Komponents B 
Kaitīgs norijot. Kaitīgs saskarē ar ādu. Izraisa smagus 
ādas apdegumus un nopietnus acu bojājumus. Nonākot 
saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiju. Var izraisīt elpceļu 
kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt 
ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Nav pieļaujama 
materiāla nokļūšana apkārtējā vidē. Valkāt piemērotas 
aizsargbrilles un aizsargcimdus. Izvairieties no tvaiku 
ieelpošanas. Izmantot ārā vai ļoti labi vēdināmās telpās. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās 
skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, 
meklēt medicīnisku palīdzību. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu 
daudzumu ūdens uz ziepēm. Netīro apģērbu izmazgāt 
pirms uzvilkšanas. 
Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla 
satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ 
reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 
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ARDEX EP 2000 
Epoksīda sveķu klons 

EN 13813:SR-C70-F20-B2,0 
 

Stiprība spiedē: ≥ 70.0 N/mm² 
Stiprība liecē: ≥ 20.0 N/mm² 
Nodilumizturība pēc Bohme: NPD 
Adhezīvā stiprība stiepē: ≥ 2.0 N/mm² 
pH vērtība: NPD 
Ugunsizturības klase: Bfi-s1 

 

TEHNISKIE DATI: 
 
Maisīšanas attiecības: noteiktas iepakojumā 

Svaigas javas svars: apm. 1,1 kg/l 

Patēriņš: Uzklāšanas gadījumā 
atkarībā no pamatnes 
uzsūkšanas no 300 gr/m2 
vienai kārtai. 

 Plaisu un šuvju remontam 
atkarībā no platuma un 
dziļuma apmēram 300 gr/m 

Izstrādes laiks (+20°C):  apm. 30 min. 

Izturība pret slodzēm (+20°C): 

 apm. pēc 24 stundām izturīgi 
pret mehāniskām slodzēm 

 apm. pēc 7 dienām izturīgi 
pret ķīmiskām slodzēm 

Var staigāt (+20°C): apm. pēc 6 stundām 

GHS / CLP klasifikācija: sveķu komponente: 
GHS07 „alerģiskas vielas” 

GHS09 “piesārņojums” 
Signālvārds: Uzmanību 

cietinātājs: 
GHS07 „alerģiskas vielas” 

GHS05 „kodīgas vielas” 
GHS08 “kaitīgs” 

GHS09 “piesārņojums” 
Signālvārds: Bīstami” 

Klasifikācija pēc GGVS/ADR: 
 klase 9, UN Nr.3082, kaitīgs apkārtējai 

videi (komp A) 
 klase 8, UN Nr. 2735, poliamīds, 

kodinošs (komp B) 

Iepakojums: spainis ar vāku, kopējais 
svars 4,5 kg 

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, aizvērtā oriģinālajā 
iepakojumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 
Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas 
balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz 
izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja 
darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. 
Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, 
būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi 
var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai. 
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