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SOLIDE FORBINDELSER

1) Vurdering og rengøring af underlag
ARDEX spartelmasser kan udlægges på beton, 
cementpudslag, anhydrit, støbeasfalt, gamle flise-
belægninger m.fl., når følgende krav er opfyldt:

• Underlaget skal være fast, tørt og rent. Løse områ-
der hugges bort.

• Beton: Slibning/fræsning kan være nødvendig.
• Anhydrit: Styrken checkes. Overfladen skal altid 

slibes.
• Gamle flisebelægninger: Kræver effektiv affedtning 

og eventuelt ruslibning.
• Støbeasfalt: Effektiv affedtning med grundrens. 

Efterfølgende vaskes med rent vand.

2+3) Primning
På sugende underlag (beton, pudslag, anhydrit m.fl.) 
blandes ARDEX P 51 med 3 dele vand. På ikke sugen-
de underlag (støbeasfalt, fliser/klinker m.fl.) blandes 
ARDEX P 51 med ½ del vand.

På sugende overflader påføres ARDEX P 51 med en 
kost for at arbejde primeren ned i underlaget. På 
ikke sugende underlag anvendes kost eller malerulle. 
ARDEX P 51 skal tørre fra 2 - 8 timer afhængig af 
blandingsforhold, underlagets sugeevne og tempera-
tur. Primeren skal altid hærde op til en glasklar film.

NB: Hvis gulvet opfylder håndværkerens krav om 
planhed til fliser/klinker, på nær et par lunker eller 
huller, der skal sættes ud, primes kun disse områder.

4+5+6) Udsætning af huller og lunker m.m.
Huller, lunker eller gamle rørgennemføringer i under-
laget sættes ud med ARDEX A 45 (forarbejdningstid 
ca. 15 min.). Fliser/klinker kan herefter lægges efter 
1 times hærdning ved 20 °C.

7) Primning af udsætningsstederne
Efter 1 times hærdning ved 20 °C primes udsæt-
ningsstederne med ARDEX P 51 blandet i forholdet 
1:3 med vand.

8) Blanding af spartelmassen
I et rent blandekar hældes koldt vand og under kraftig 
omrøring tilsættes pulveret. Der blandes til spartel-
massen er klumpfri (2-3 min.).

9) Spartling med selvnivellerende spartelmasse
Spartelmassen hældes ud på gulvet og fordeles med 
en glat- eller tandspartel. Spartelmassen flyder selv 
sammen og danner en perfekt overflade. De selvnivel-
lerende spartelmasser kan normalt forarbejdes i ca. 
½ time. Ved spartling/opretning i større lag skal der 
udnivelleres punkter til styring af højden.

10) Fliselægning
Når spartelmassen er gangbar efter 2 - 3 timer, kan 
der lægges fliser/klinker på overfladen. Der kræves 
ingen primning før fliselægningen. Vådrumsmembran 
og tætte belægninger, som vinyl og linoleum, kan 
pålægges efter 24 timer.

At rette et gulv op til underlag for vinyl, linoleum, parket 
eller fliser er ingen sag, når man blot overholder visse 
simple grundregler.

Følger du anvisningerne i denne brochure, garanterer vi for et perfekt resultat.
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