Med ARDEX A 38 MIX
færdiggør du terrassen på 8 timer

STØB OG LÆG FLISER
SAMME DAG
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SOLIDE FORBINDELSER

Med ARDEX A 38 MIX pudslagsbeton opnår du en masse
fordele:

A 38 MIX pudslagsmørtel kan du påføre membran eller
lægge fliser allerede 4 timer efter udstøbningen.
Hurtigere kan det ikke gøres.

• Ingen ventetid. Membran eller fliser kan lægges
allerede efter 4 timer.
• Ingen ekstra transporttid på grund af ventetid.
• Ingen ekstra afdækninger ved udendørs arbejder.
• Ingen problemer med tidsplaner. Klar til brug på 1
dag.
• Ingen utilfredse kunder – minimale gener fra håndværkere.

Efter mange års produktudvikling er det lykkedes ARDEX
at fremstille en pudslagsbeton, som har et ekstremt lille
svind, lynhurtig hærdning og meget let forarbejdning.
Disse egenskaber gør, at du kan lægge fliser allerede
efter 4 timer, uanset om du er udendørs eller indendørs.
Det er ny rekord. Intet andet produkt tillader en så hurtig arbejdsgang, når du arbejder udendørs. På de næste
sider kan du læse lidt mere om, hvordan dette er blevet
muligt.

Uanset om det er en terrasse, balkon, indkørsel eller et
nyt svømmende pudslag; med den nye lynhurtige ARDEX

ARDEX A 38 MIX er opbygget af et dimensionskontrolleret bindemiddelsystem, som sikrer en stort set svind- og
spændingsfri hærdning og udtørring af pudslaget.
Ved hjælp af særligt udvalgte råstoffer og en optimal
sammensætning af sandkurven kombineret med en helt
speciel cementblanding, er det lykkedes ARDEX at udvikle verdens hurtigste pudslagsbeton. Denne unikke sammensætning betyder, at det udstøbte pudslag er særdeles formstabilt, hvilket tillader en hurtig fliselægning.
Alle råvarer er udvalgt, så der fås de allerbedste forarbejdningsegenskaber og hele 60 minutters forarbejdningstid. Indenfor arbejdstiden på 60 min. kan ARDEX
A 38 MIX let udlægges, komprimeres og glittes i én arbejdsgang. ARDEX A 38 MIX kan lægges i feltstørrelser
på ca. 36 m² med sidelængder op til 6 m. Flisebelægningens farve og form kan dog begrænse dette betydeligt
pga termiske bevægelser i flisebelægningen.
Uanset om du lægger ARDEX A 38 MIX i fast kontakt eller
svømmende i 5 cm tykkelse - eller om du lægger den
udendørs eller indendørs – du kan altid lægge fliser og
membran allerede efter 4 timer.
Udendørs flisebelægninger består af meget stærke uelastiske fliser, som ikke tåler at underlaget krymper eller
deformeres efter at flisebelægningen er lagt. Dette betyder, at fliser først kan lægges efter 5-6 måneder udendørs. Ved temperaturer under 20 °C tager det endnu
længere tid. I Skandinavien kan dette hurtigt betyde at
arbejdet skal udføres henover to sæsoner på grund af
klimaet.
Svindforhold i pudslag

Ved hjælp af specialcementerne bindes mere vand end
normalt og herigennem opnås en meget hurtigere udtørring end normalt. Den hurtige udtørring betyder igen, at
svindet dels bliver minimalt , og dels udvikles langt hurtigere i takt med hærdningen og udtørringen.
Udtørringsforhold i pudslag

CM%

Fra støbning til en plads i solen
på 8 timer

Dage

Udtørringsforhold i ARDEX A 38 MIX i forhold til almindelig Portlandcement
Figuren ovenfor illustrerer klart den betydelige forskel i
udtørringsforløbet mellem ARDEX A 38 MIX og et traditionelt Portlandbaseret pudslag. Allerede efter 3 dage er
ARDEX A 38 MIX udtørret så meget, at der kan udlægges
alle former for belægninger (forudsat min. 20 °C og 70%
RF).

TEKNISKE DATA
Blandingsforhold: 2,0 l vand pr. 25 kg pulver.
Rumvægt blandet: Ca. 2,2 kg/l.

Svind (mm/m)

Materialeforbrug: Ca. 22 kg/cm pr. m².
Forarbejdningstid: Ca. 60 min. ved 20 °C.
Gangbar: Efter ca. 3 timer ved 20 °C.
Fliselægning: Efter ca. 4 timer ved 20 °C.
Egnet til gulvvarme: Ja.
Tid (dage)
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Som det ses af kurverne ovenfor har ARDEX A 38 MIX et
minimalt svind på kun 0,2 mm/m, og dette svind udvikles
i løbet af ganske få dage. Et Portlandbaseret pudslag
derimod krymper i helt op til 5-6 måneder efter udlægningen.
I ARDEX A 38 MIX er såvel cementer som tilslag særligt
udvalgt med henblik på, at såvel svindet i betonen som
formændringen bliver minimalt, og dermed uden betydning for den efterfølgende flisebelægning uanset type,
format og tykkelse.
Udover gevinsten ved at kunne lægge fliser allerede efter
4 timer opnås også en langt større sikkerhed mod efterfølgende skader, da man ikke behøver at bekymre sig
om, hvorvidt betonen er færdig med at krympe.
ARDEX A 38 MIX har også en meget hurtig udtørring i
forhold til traditionel beton, hvilket ligeledes bidrager til
at mindske svindet. Gennem en perfekt sandkurve kombineret med specialcementer opnås en meget smidig og
forarbejdningsvenlig betonmørtel, som kræver minimal
vandtilsætning.

Trykstyrker:
Efter 1 dag: Ca. 35 N/mm².
Efter 7 dage: Ca. 40 N/mm².
Efter 28 dage: Ca. 45 N/mm².
Bøjningsstyrker:
Efter 1 dag: Ca. 4,0 N/mm².
Efter 7 dage: Ca. 5,0 N/mm².
Efter 28 dage: Ca. 5,0 N/mm².
Emballage: Sække med 25 kg netto.
Lagringstid: 12 måneder i tørre rum.

Efter mange års forskning på laboratoriet i ARDEX Tyskland, er
det nu lykkedes at videreudvikle
den fra vore gulvspartelmasser
velkendte ARDURAPID-effekt til
anvendelse i vore udendørs produkter. Dette betyder for ARDEX
A 38 MIX hurtig hærdning, hurtig tørring og udlægning af fliser
allerede efter 4 timer. Vi kalder det ARDURAPID PLUS. For dig
betyder det, at mange af de velkendte fordele fra vore indendørs
produkter nu også er til rådighed udendørs.

SÆT NY REKORD MED
ARDEX A 38 MIX
...og spar masser af tid
Kl. 08.00 Pudslag
ARDEX A 38 MIX er færdigblandet og skal kun tilsættes
2,0 l vand pr. 25 kg pulver. ARDEX A 38 MIX blandes i en
almindelig tvangsblander i ca. 5 min., hvorefter den er klar
til brug.
I svømmende konstruktion udlægges folie på støbebatts
eller polystyrenplader og herefter udstøbes i den ønskede
lagtykkelse (indendørs på faste underlag 35 mm, på isolering 40 mm, udendørs lægges min. 50 mm). ARDEX A
38 MIX komprimeres let og kan herefter afrettes med et
retholt. Ved efterfølgende glitning opnås meget let en helt
jævn og glat overflade.

Kl. 12.00 Flisebelægning
Allerede efter 4 timers hærdning kan der lægges membran, fliser og natursten i ARDEX X 78 MICROTEC klæber
til gulv. Anvendes ARDEX X 78 S (hurtig) er gulvet gangbart
og klar til fugning allerede efter 1½ time.
ARDEX X 78 og ARDEX X 78 S er på grund af den meget
smidige konsistens og lange åbentid særligt velegnet til
udlægning af storformatfliser samt ukalibrerede natursten.
NB: Alle ARDEX fliseklæbere kan anvendes ovenpå ARDEX
A 38 MIX.

Kl. 14.00 Fugning
Anvendes ARDEX G9S eller ARDEX GK hurtighærdende
fugemasser kan gulvet vaskes allerede 1 time efter fugningen. Efter 1½ time er fugen hærdet så meget at gulvet kan
tages i brug til lettere belastning. Efter 24 timer er gulvet
fuldt belastbart.
Både ARDEX G9S og ARDEX GK er særdeles velegnede til
udendørs brug og meget modstandsdygtige overfor mekanisk slid. Begge fugemasser kan anvendes til fugebredder fra 4 mm.

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
telefon 44 88 50 50
ardex@ardex.dk

Kl. 16.00 Aflevering
Ved anvendelse af ARDEX’ hurtigste produkter kan arbejdet
færdiggøres indenfor én arbejdsdag.
Du sparer tid, transport, afdækning og beboergener.
Kaffen drikker du med kunden kl. 16.00 på den nye terrasse.

www.ardex.dk

Det kalder vi
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