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ARDEX A 18
Hæfteslæmme

• Svummelagsmørtel, som påføres før udlægning 
af pudslag i fast kontakt 

• Med farveindikator, som angiver åbentiden for 
lægning af pudslaget.

• Anvendes sammen med cementmørtler på beton 
og andre egnede underlag.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til svumning af underlag for optimal vedhæftning 
ved støbning af afretningslag i fast kontakt. Tilsat farveindikator, som 
viser, at svumningen stadig er våd og klæbrig og egnet til lægning af 
afretningslaget. 

Kan anvendes sammen med:

• ARDEX A 35, hurtigcement
• ARDEX A 38, 4 timers hurtig cement
• ARDEX A 35 MIX, hurtigmørtel
• ARDEX A 38 MIX, 4 timers hurtig mørtel

og andre cementmørtler på underlag af fx beton, terrazzo, fliser mm. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkelig 
fast, hårdt og bæredygtigt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt 
at fræse eller slyngrense underlagets overflade inden svumningen på-
føres. Underlaget skal være fri for støv, snavs, maling, pudsrester, 
curringolie og andre skillemidler.

Evt. revner i eksisterende underlag (ikke dilatationsfuger) skal lukkes 
med ARDEX P10 SR eller ARDEX EP 2000 multifunktionel epoxy, som 
forarbejdes iflg. produkternes datablade.

Hvis underlaget forvandes inden udlægningen af svumningen, skal 
vandpytter undgås.

Blandingsforhold:  Ca. 4,6 l vand : 20 kg pulver, som tilsvarer ca.  
  1 rumdel vand : 3 rumdele pulve.
Forbrug:  Ca. 1,5 kg/m².
Forarbejdningstid:  Ca. 60 min.
Åbentid:  Ca. 30 min.
Emballage:  20 kg sække.
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ARDEX A 35
Hurtigcement

• Hurtigcement med ARDURAPID-effekt 
• Til støbning af gulve i fast kontakt fra 10 mm 
• Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
• Belægningsklar efter 24 timer - uanset 

 lagtykkelse
• Gangbar efter 3 timer

Anvendelsesområde
Indendørs. Til fremstilling af pudslag i faste eller svømmende kon-
struktioner i boliger, kontorer, institutioner, kældre og hobbyrum 
m.m. Udlægges i fast kontakt på beton eller cementslidlag og i 
svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts m.m.

Pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på 
normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt lægges gulv-
belægning, fliser og klinker med alle ARDEX produkter.

A 35 er velegnet til gulvvarme med fremløbstemperatur op til 65 °C. 
Kan ikke anvendes i vedvarende vandbelastede områder.

Forbehandling af underlaget 
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler, 
når A 35 pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning skal un-
derlaget påføres et svummelag. Svumningen udføres med ARDEX A 
18 eller følgende blanding:  ARDEX P 51 eller ARDEX E 100 fortyn-
des med vand i forholdet 1:1. I denne væske iblandes A 35 og sand, 
kornstørrelse 0 - 4 ligeledes i blandingsforholdet 1:1. Svummemørt-
len kostes ud på underlaget og A 35 pudslaget udlægges vådt i vådt.

A 35 skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag PE-folie 0,20 
mm på et fast underlag. Underlag af isolering skal være af typen 
hård mineraluld eller polystyren egnet til støbning under betongulve.

Blandingsforhold:  25 kg ARDEX A 35 = 2 sække
  100 - 125 kg sand 0 - 4 mm eller grus 0 - 8 mm
  6 - 11 l vand afhængig af sandets fugtighed.
Forbrug:  Blandingsforhold 1 : 4: Ca. 3,7 kg pulver pr. m²/cm. 
  Blandingsforhold 1 : 5: Ca. 3,1 kg pulver pr. m²/cm.
Forarbejdningstid:  Ca. 60 min.
Gangbar:  Ca. 3 timer.
Trykstyrke:  Efter 28 døgn ca. 35 N/mm².
Emballage:  12,5 kg sække.
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ARDEX A 35 MIX
Færdigblandet hurtigcement

• Færdigblandet hurtigcement med 
 ARDURAPID-effekt

• Til støbning af gulve i fast kontakt fra 20 mm 
• Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
• Belægningsklar efter 24 timer - uanset 

 lagtykkelse. Gangbar efter 3 timer

Anvendelsesområde
Indendørs. Færdigblandet cementmørtel til fremstilling af pudslag i fa-
ste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer, institutioner, 
kældre og hobbyrum m.m. ARDEX A 35 MIX udlægges i fast kontakt 
på beton eller cementslidlag og i svømmende konstruktioner på folie 
eller støbebatts m.m. Pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. 
Derefter kan der på normal vis udføres spartel- og opretningsopga-
ver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX 
produkter.
 
ARDEX A 35 MIX er velegnet til gulvvarme med fremløbstempera-
tur op til 65 °C. Kan ikke anvendes i vedvarende vandbelastede 
områder.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler, 
når A 35 MIX pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning skal 
underlaget påføres et svummelag. Svumningen udføres med ARDEX 
A 18 eller følgende blanding:  1,75 liter ARDEX P 51 eller ARDEX E 
100 fortyndet med 1,75 liter vand. I denne væske iblandes 25 kg 
ARDEX A 35 MIX. Svummemørtlen kostes ud på underlaget og A 35 
MIX pudslaget udlægges vådt i vådt.

ARDEX A 35 MIX skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag 
PE-folie 0,20 mm på et fast underlag. Underlag af isolering skal være 
af typen hård mineraluld eller polystyren egnet til støbning under 
betongulve.

Blandingsforhold:  25 kg ARDEX A 35 MIX : ca. 1,8 liter rent, koldt   
  vand.
Forbrug:  Ca. 18,5 kg pulver pr. m²/cm.
Forarbejdningstid:  Ca. 60 min.
Gangbar:  Ca. 3 timer.
Trykstyrke:  Efter 28 døgn ca. 35 N/mm².
Emballage:  25 kg sække.



GULVPARTNERENGULVPARTNEREN
PARTNERSKAB OG STÆRK EFTER UDDANNELSE

Udviklingen går stærkt, byggeriet forandrer sig hele 
tiden, og gulvbranchen står over for store udfordringer 
de kommende år.

Derfor tilbyder vi dig et samarbejde om 
efteruddannelse og certificering. En solid base for 
bedre forretning. Hvor vores teknikere og konsulenter 
styrker din faglighed og giver dig stærke kort på 
hånden over for dine kunder. Og hvor du bliver en del 
af et fagligt og socialt netværk med masser af andre 
fordele. 

Vi kalder det for GulvPartneren.
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Gode råd om spartling

Valg af spartelmasse
Spartelmassen vælges ud fra 4 forudsætninger:

1. Hvilke belastninger vil spartelmassen blive udsat for?
2. Hvilken lagtykkelse skal spartelmassen udlægges i?
3. Hvor hurtig skal spartelmassen være belægningsklar?
4. Er arbejdet udendørs eller indendørs?

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for støv, olie og andre 
urenheder. Støv og andre partikler fjernes bedst med en industristøv-
suger. Løs, defekt og skruk beton borthugges til sund overflade, og 
nødvendige reparationsarbejder foretages. Eventuelle udstøbninger 
kan hurtigt og nemt udføres med f.eks ARDEX A 35 MIX.

Primning af underlag
Indendørs skal underlaget altid primes med en dertil egnet ARDEX 
primer inden udlægning af spartelmassen. Primeren påføres med 
en kost på sugende underlag, og med en malerrulle på glatte, ikke 
sugende underlag i et jævnt, tyndt lag og skal tørre op, før spartling 
udføres. 

Ved udendørs spartling - kontakt din ARDEX konsulent. 

Blanding og udlægning 
I et rent blandekar hældes koldt vand og under kraftig omrøring 
med håndblandemaskinen tilsættes spartelmassepulveret. Bland til 
spartelmassen er klumpfri. Ved blanding af gulv- 
spartelmasser er det vigtigt, at den angivne vandtilsætning overhol-
des meget nøje. 

Udlægningen foretages med en glat- eller tandspartel. Arbejdspro-
cessen skal planlægges, så udlægning kan foretages kontinuerligt 
og uden stop, da forarbejdningstiden for de fleste spartelmasser 
kun er 30 min. 

Ved spartling af større flader i stor lagtykkelse, skal der udlægges 
ledere eller udnivelleres punkter til styring af højder. I tvivlstilfælde 
udføres en forsøgsspartling.

Se ARDEX værktøjsguide for valg af sparteludstyr. Kontakt altid 
ARDEX, hvis du er i tvivl. 
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ARDEX EP 2000
Fugtspærre/epoxyharpiksgrunder

• Afspærring af opstigende fugt
• Afspærring af restbyggefugt
• Grunding og befæstelse af underlag
• Fungerer som hæftebro
• Reparation af revner i underlag

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Opløsningsmiddelfri, tyndtflydende, 2-kompo-
nent epoxyharpiks uden fyldstoffer. Til afspærring af opstigende 
fugt, grunding og befæstelse af underlag, reparation af revner i 
svømmende pudslag og beton og hæftebro mellem ny og gammel 
beton. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Til 
kraftoverførende reparation af dele af svømmende gulve skal der i 
gulvet langs med revnen med en afstand på ca. 10 cm bores huller 
med en diameter på mindst 12 mm. Hullerne bores 2/3 ned i gulvet. 
Alternativt skæres snit på tværs af revnen med en vinkelskærer. 
Revner, borehuller eller snit skal, før der repareres med ARDEX EP 
2000, suges eller blæses fri for støv og snavs. 

ARDEX EP 2000 har lav viskositet og dermed en god indtrængnings-
evne. Fine, ikke dybtgående revner kan derfor repareres med ren 
ARDEX EP 2000. Normalt blandes ARDEX EP 2000 med fyldstoffer 
som Portlandcement, cementbaserede spartelmasser, fliseklæbere 
eller fint kvartssand. Ved revner med en bredde op til 5 mm anbefa-
les et blandingsforhold på 1 vægtdel ARDEX EP 2000 : 1½ vægtdel 
fyldstof. Ved fuger og revner over 5 mm eller større brudsteder kan 
der vælges en tilsvarende større del fyldstof. De friske reparations-
steder skal bestrøs med fint kvartssand.

Vægt efter oprøring:  Ca. 1,1 kg/l.
Materialeforbrug: Ved påføring på flader ca. 300 g/m² pr. påføring alt  
  efter underlagets sugeevne.    
  Ved reparation af revner og fuger ca. 300 g/lbm alt  
  efter bredde og dybde.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.
Belastbar: Mekanisk belastbar efter ca. 24 timer. 
  Kemisk belastbar efter ca. 7 dage.
Gangbar:  Efter ca. 6 timer ved 20 °C.
Emballering: Dåser med lågenhed á 1 kg, 4,5 kg og 10 kg netto.
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ARDEX EP 2000 fugtspærre

• Afkortning af byggetiden

• Hurtig lægning af fugtfølsomme belægninger på nystøbt beton

• Afspærring mod opstigende grundfugt

• Let at påføre

• Økonomisk i brug

1: Nødvendigt udstyr
• Boremaskine med blandespiral
• Skruetrækker/hammer
• Mohairmalerrulle på teleskopstang
• Epoxyhandsker
• Kulfiltermaske

2: Forbehandling
Betonoverfladen støvsuges. Underlaget skal 
være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler 
som olie, fedt, asfaltklæber o.lign.

3-4: Blanding
De 2 komponenter blandes, idet lågde-
len gennemhulles flere gange med en 
skruetrækker. Lad lågdelen løbe helt tom. 
Herefter fjernes lågdelen og komponenterne 
blandes grundigt med en langsomt kørende 
spiralrører.

5-6: Påføring 1. og 2. lag
ARDEX EP 2000 påføres med en kortluvet 
rulle i en samlet mængde på mindst 600 g/
m² ved 2 påføringer. Andet lag kan påføres 
ca. 6 timer efter det første lag og senest 48 
timer efter. Andet lag skal påføres vinkelret 
på første lag. Forarbejdningstid ca. 30 
minutter.

7: Afsanding
For at kunne binde spartellag skal det andet 
lag ARDEX EP 2000 – mens det er nypåført 
– strøs jævnt tæt med tørt kvartssand med 
kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn min. 
2 kg/m².

8: Støvsugning
Dagen efter udlægning fjernes alt oversky-
dende sand med en industristøvsuger.

Spartling
Ved en temperatur på +20 °C kan spartling 
udføres 24 timer efter udlægning af andet 
lag ARDEX EP 2000. Overspartling bør 
foretages senest 48 timer efter udlægning 
af andet lag ARDEX EP 2000. Spartellaget 
skal være min 2 mm tykt.

Generelt: Før udlægning af ARDEX EP 
2000 skal der altid tages en fugtmåling i 
underlaget. Beton-/cementgulvet må max. 
indeholde 95% RF.

1

3

5 6

4

2

7 8
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ARDEX P 4 READY
Hurtigtørrende sandprimer og hæftebro

• Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før 
 udlægning af spartelmasser, fliseklæbere  
og vægspartelmasser.

• Til sugende og ikke sugende underlag.
• Hurtigtørrende.
• Opløsningsmiddelfri og med meget lav emission. 

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Gulv, væg og loft.

Grunder og primer til sugende og ikke-sugende underlag såsom:

• beton
• cement- og kalkcementpuds, støbte gulve i cement og 

 calciumsulfat
• støbte gulve i magnesit
• støbeasfalt
• terrazzo
• flise- og klinkebelægninger
• dispersionsmalinger
• gamle, vandfaste limrester
• PVC-belægninger i tørre rum
• spartelmasser
• OSB-plader
• lakerede trægulve
• spånplade
• ARDEX epoxygrundere

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler, samt 
egnet til efterfølgende arbejder.

Materialeforbrug: På sugende underlag: Ca. 130-500 g/m² 
  På ikke-sugende underlag: Ca. 80-130 g/m²
Tørretid (+20 ºC):  På sugende underlag: Ca. 15-30 min.
  På ikke-sugende underlag: Ca. 60 min. 
Egnet til gulvvarme:  Ja.
Lagring:  Frostfrit ca. 12 måneder i uåbnet    
  original emballage.
Levering:  I spande á 8 kg
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ARDEX P 7
Hurtigtørrende primer og hæftebro

• Hurtigtørrende primer og hæftebro til gulv,  
væg og loft. 

• Til ikke sugende underlag. 
• Til indendørs brug.

Anvendelsesområde
Brugsklar blanding til tætte og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, 
epoxy, fliser, terrazzo og støbeasfalt eller træbaserede underlag 
som finér, spån- og OSB-plader.

Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skil-
lemidler. Eksisterende underlag rengøres og slibes inden ARDEX P 7 
påføres. Lettere porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og 
primes efterfølgende med ARDEX P 7.

Kan anvendes ved temperaturer >+15 °C i luft og underlag. Påføres 
med velour-/skumrulle eller pensel i et ensartet jævnt lag, som skal 
tørre op til en rødlig film inden efterfølgende arbejder.

Bemærk: På sugende underlag skal der anvendes ARDEX P 51 jf. 
datablad. 

Materialeforbrug: Velour- eller skumrulle: 100 - 150 g/m²   
  afhængig af underlagets struktur 
Tørretid (+20 °C):  Ca.30 - 60 min. på ikke sugende underlag.   
  Ca. 60 - 120 min. på træbaserede pladeunderlag.
Egnet til gulvvarme:  Ja.
Emballage: Spande á 12 kg.
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ARDEX P 10 SR
2-komponent reparationsharpiks

• Til limning af revner, skinner og profiler 
• God gennemtrængningsevne 
• Lugtneutral. Meget lav emission
• Kræver ikke værktøj til omrøring - rystes blot
• Hurtigt hærdende og belastbar.

Anvendelsesområde
Til indendørs brug. På sugende og ikke sugende underlag. Til limning 
og fyldning af kraftoverførende revner i gulve og lignende samt til 
limning af metalskinner, profiler, natursten og fliser. Hurtig hærdning 
og hurtig klar til belastning.

Forarbejdning
Underlaget skal være fast, tørt, rent og fri for skillemidler. Revner og 
samlinger skal opskæres på tværs af revnen med 20 cm afstand i 
dybde og bredde svarende til de medfølgende bølgejern. De medføl-
gende bølgejern skal placeres i de tværskråne snit. Brug venligst de 
vedlagte beskyttelseshandsker. 

Hæld komponent B i flasken med komponent A og ryst kraftigt i ca. 
15 sekunder til indholdet opnår en ensartet farve uden synlige stri-
ber. Brug derefter en kniv til at afkorte spidsen af dysen, så denne 
svarer til revnens bredde. Hæld derefter indholdet i fugen. Træk over-
skydende materiale af med en spartel og drys ARDEX 0,4-0,8 mm 
kvartssand i den våde lim. Luk aldrig eksisterende dilatationsfuger.

Ved brug af en mindre mængde kan komponenterne blandes i 
forholdet 1:1 efter volumen. I tilfælde af tvivl anbefales det at udføre 
prøvelimning.

Ved fastgørelse af skinner eller profiler påføres limen med en egnet 
tandspartel. Sørg for at alle dele er fri for skillemidler. For montering 
af lodrette skinner og profiler kan en anden konsistens være ønske-
lig. Lad derfor materialet hvile i et par minutter efter blanding; dette 
vil gøre konsistensen mere tyktflydende. 

Forarbejdningstid:  Ca. 10 min.
Belastbar:  Ca. 20 min.
Hærdningstid:  Ca. 30-40 min.
Emballage: 2 flasker, ialt 600 ml
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ARDEX P 21
Spartelprimer

• Fyldning og grunder i én arbejdsgang 
• Kan benyttes på stort set alle underlag
• Til sugende og ikke sugende underlag
• Til hæftning af gulvspartelmasser og fliseklæb
• Tørrer hurtigt

Anvendelsesområde
Indendørs på gulv. Fyldende grunder og hæftebro til sugende og ikke 
sugende underlag som f.eks. beton, cement- og gipsgulve, gamle 
fastsiddende vandfaste limrester, gamle spartelmasser, magnesit, 
støbeasfaltgulve, flise- og klinkegulve, terrazzo, gipsplader, planke-
gulv, spånplader P4 samt slebne OSB-plader. Til hæftning af ARDEX 
gulvspartelmasser i forbindelse med gulvbelægninger samt ARDEX 
fliseklæb.

Forarbejdning
Underlaget skal være tørt, fast, frit for støv og skillemidler samt 
solidt og egnet til de efterfølgende arbejder. ARDEX P 21 består 
af to komponenter. Originalemballagen er beregnet til brug som 
blandespand og indeholder to poser pulver (komponent A) og en 
pose væskedispersion (komponent B). Væskekomponenten tilsættes 
til pulverkomponenten under kraftig omrøring, til der opnås smidig, 
klumpfri mørtel.  

ARDEX P 21 påføres med en spartel i et tyndt lag på underlaget. Til 
udfyldning af brede fuger og ujævnheder kan ARDEX P 21 oprøres 
i en tykkere konsistens ved at tilsætte ARDEX A 45 til den ønskede 
konsistens opnås.

Ved træunderlag anbefales det at benyttes ARDEX P 21 sammen 
med ARDEX BU-R armeringsvæv. Det gøres ved at påføre underlaget 
et tyndt lag ARDEX P 21 og udlægge ARDEX BU-R armeringsvæv i 
det friske materiale. Derefter påføres hele underlaget ARDEX P 21 
vådt i vådt.

Materialeforbrug: Ca. 200 - 800 g/m² afhængigt af underlagets   
  beskaffenhed og det benyttede værktøj.
Bearbejdningstid: Ca. 30 min.
Tørretid (+20 °C): På sugende underlag ca. 60 min. 
  På tætte underlag ca. 90 min.
Egnet til gulvvarme: Ja.
Emballering: 2 x 5 kg komp. A, 1 x 5 kg komp. B.
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Så let er det:

P21 består af 2x5 kg 
pulver, 5 kg væske og 
en blandespand til at 
røre det hele op i.

Hæld væsken op i 
spanden.

Hæld derefter pulver 
i og rør kraftigt op 
til du har en klumpfri 
blanding.

Hæld blandingen ud på 
gulvet.

Udspartl med en glat-
spartel. En time senere 
kan du videreforarbejde 
gulvet.
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ARDEX P 40 MS
1-komponent MS primer

• Til primning af sugende og ikke sugende underlag
• Til afspærring af restbyggefugt op til 95% RF uden 

gulvvarme
• Til afspærring af restbyggefugt op til 85% RF med 

gulvvarme
• Forstærkning af lettere porøse overflader

Anvendelsesområde
Indendørs. 1-komponent Silanprimer til primning og grunding af un-
derlag inden limning og spartling. Fungerer som porelukker og hæf-
tebro. Har efter udtørring en fugtspærrende funktion. Kan påføres 
ved restbyggefugt op til 95 % RF på gulve uden gulvvarme og op til 
85 % RF med gulvvarme. Kan ikke anvendes på gulve med konstant 
opstigende fugt eller med decideret vandtryk. Kan påføres sugende 
og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, 
gipsspartelmasser, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, klinker/
fliser, støbeasfalt, magnesit m.m. ARDEX 40 P MS kan endvidere 
anvendes til forstærkning af lettere porøse overflader.

Forarbejdning
Underlaget skal være tørt (undtagen hvor ARDEX P 40 MS anvendes 
som afspærring mod restbyggefugt), fast, bæredygtigt, ru og fri for 
skillemidler. Meget glatte, ikke sugende overflader, hvorpå der skal 
spartles, ruslibes inden påføring af ARDEX P 40 MS. Hvis ARDEX P 
40 MS anvendes som primer, skal den påføres med en korthåret 
velourrulle. Ved lettere porøse underlag påføres ARDEX P 40 MS 
rigeligt på underlaget. Normalt er det nok med 1 lag. På porøse, 
sugende underlag kan det være nødvendigt med et ekstra lag, som 
påføres når 1. lag er hærdet. Den påførte mængde afhænger af un-
derlagets overfladebeskaffenhed og sugeevne. For at konstatere om 
der opnås en tilstrækkelig dyb befæstelse, kan der evt. foretages en 
prøveudlægning.

Når primeren er tørret op, men inden for 72 timer, kan der limes 
med en ARDEX MS klæber direkte på den primede overflade. For 
at kunne binde spartellag eller fliseklæber, kan der inden for 24 
timer primes med ARDEX P 7, hvorefter der spartles med en ARDEX 
spartelmasse. 

Materialeforbrug:  Til afspærring af restbyggefugt: 250 g/m². 
  Som primer 80-120 g/m².
Gangbar/limklar:  Efter ca. 60 min. ved 20 °C.
Emballage: Dunke á 10 kg.
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ARDEX P 51
Primer

• Vandbaseret kunstharpiks-dispersion
• Primer med vandafvisende effekt
• Støvbinder, porelukker og hæftebro i ét produkt 
• Indeholder ikke opløsningsmidler

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdisper-
sion til primning og grunding af underlag inden spartling og klæbning 
samt til svumning af cementbaserede underlag inden udlægning af 
ARDEX slidlag. 

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og 
har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som 
spærre til restbyggefugt eller grundfugt). 

ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som 
råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskar-
tonplader, spån-/krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, 
støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, 
metalunderlag m.m. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler. Malings-
lag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte, ikke 
sugende overflader, hvorpå der skal spartles eller lægges fliser, rus-
libes og ARDEX P 51 påføres ufortyndet. ARDEX P 51 påføres med 
kost eller pensel i et jævnt, tyndt lag og skal tørre til en glasklar film, 
før det efterfølgende arbejde påbegyndes. På glatte tætte underlag 
påføres med korthåret rulle. Undgå sødannelser ved påføring, da det 
forlænger tørretiden. 

Materialeforbrug:  Meget glatte, ikke sugende overflader:  Ca. 300 g   
  ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m².
  Ikke sugende, glatte underlag: Ca. 200 g ren ARDEX  
  P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m²
  Til råbetonlag og -dæk: Ca. 150 g ren ARDEX P 51  
  fortyndet med 150 g vand pr. m²
  På sugende underlag: Ca. 50 g ren ARDEX P 51   
  fortyndet med 150 g vand pr. m²
  Porøse, sugende underlag: Ca. 30 g ren ARDEX P 51  
  fortyndet med 150 g vand.
Emballage: Plastdunke á 1 kg, 5 kg, 10 kg og 25 kg netto.
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ARDEX P 82
2-komponent epoxybaseret primer og hæftebro

• Hæftebro på glatte og tætte underlag
• Opløsningsmiddelfri
• Erstatter neoprenprimer
• Let at forarbejde
• Til indendørs brug

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX P 82 er en opløsningsmiddelfri epoxyprimer, 
der anvendes som primer og hæftebro på glatte og tætte underlag 
inden spartling.

ARDEX P 82 kan påføres præfabrikerede betongulve, vakuumglittede 
betongulve, støbeasfalt, anhydritpudslag, terrazzo, spån-/kryds-
finerplader, magnesitpudslag, klinker, fliser, sandsten, trægulve, 
epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv, snavs og skillemidler. 
Malinglag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte, 
ikke sugende overflader bør ruslibes.ARDEX P 82 påføres underlaget 
med gummi spartel. Strygeevnen kan forbedres ved tilsætning af 
indtil 5 % vand. 

Primeren kan forarbejdes i 1 time ved 20°C. ARDEX P 82 bør påfø-
res i et meget tyndt lag som dog stadig skal være fuldt dækkende.

ARDEX P 82 påført i tykke lag kan resultere i revnedannelser i det 
efterfølgende spartellag. Den efterfølgende spartelmasse eller 
tyndpuds kan først påføres, når primeren er tørret til en klar film. Tør-
retiden er ca. 1 time alt efter ventilation, temperatur og underlagets 
art.

Spartelmassen/tyndpudsen skal påføres inden for 2 dage. Blandebe-
holder og værktøj kan rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Materialeforbrug:  100 - 200 g/m².
Forarbejdningstid:  Indenfor 1 time ved 20 °C.
Tørretid:  Ca. 1 time afhængig af ventilation, temperatur og   
  underlagets art.
Levering: I spande á 2 x 1 kg, 5 sæt. pr. pakke.
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ARDEX TP 50
Kantbånd

• Sikrer mod nedsivning af spartelmasse mellem gulv og væg 
• Ingen lydbroer ved spartelarbejde og afkoblingssystemer
• Modvirker kant-indspændinger ved spartel- og flisearbejde
• Sikrer korrekt afstand til vægge ved fliser i fast  

kontakt samt ved indbygning af afkoblingssystemer

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Selvklæbende, fugtbestandig afstandsliste 
fremstillet af polyethylenskumstof, som ikke kan rådne. Giver dig 
sikkerhed for:

• at spartelmassen ikke siver ned mellem gulv og væg 
• korrekt fugeafstand til vægge og forhindrer kant-indspændinger og 

lydbroer ved spartel arbejde med flydende og standfaste spartel-
masser på gulve.

• korrekt fugeafstand til vægge ved lægning af fliser, klinker og 
natursten.

• korrekt afstand til vægge, og modvirker lydbroer ved lægning af 
afkoblings- og trinlyddæmpningssystemer.

• udluftning af underkonstruktionen ved spartling på bræddegulve

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs 
og andre skillemidler. Underlaget rengøres grundigt før montering af 
ARDEX TP 50. Større ujævnheder fjernes eller oprettes for at sikre 
fuldklæbning af ARDEX TP 50. Underlaget skal primes i henhold til de 
normale regler for forbehandling af underlag. ARDEX TP 50 udrulles i 
den ønskede længde og afskæres. Beskyttelsesfolien fjernes fra det 
selvklæbende lag, og ARDEX TP 50 fastgøres ved at trykke det mod 
gulvet.

Ved indvendige hjørner skæres skumlaget på bagsiden, og klæbela-
get gennemskæres. ARDEX TP 50 kan herved køres rundt i hjørnet. 
Ved udvendige hjørner skæres et snit i klæbe laget, og ARDEX TP 50 
kan trækkes med rundt om hjørnet. 

Højde:  Ca. 50 mm.
Tykkelse:  Ca. 5 mm.
Levering:  Karton med 5 ruller á 20 meter.
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ARDEX  SPARTELGUIDE

: Hæfter uden primer (der kan dog forekomme luftblærer)

: Med armeringsnet og ARDEX E 25. Hvis der efterfølgende monteres plader kan ameringsnettet udelades.

: Med ARDEX E 25

: Max 5 mm lagtykkelse. Fra 5 - 15 mm tilsættes ARDEX E 25

Standfaste
spartelmasser

Forbrug mm/
m2

Lagtykkelser Forarbejdnings-
tid

Belægningsklar Beton

ARDEX R4 RAPID 1,10 kg 0 - 10 mm 15 min. 60 min. X

ARDEX K 5 1,15 kg 0 - 4 mm  5 min. 30 min. X 

ARDEX A 30 1,25 kg 0 - 5 mm 15 min. 2 timer X

ARDEX A 31 1,25 kg 0 - 5 mm 20 min. 2 timer X 

ARDEX A 45 1,60 kg 0 - 5 mm 15 min. 1 time X

ARDEX A 46*** 1,40 kg 0 - 30 mm 15 - 20 min. Efter udtørring X

Selvnivellerende
spartelmasser

Forbrug mm/
m2

Lagtykkelser Forarbejdnings-
tid

Belægningsklar Beton

ARDEX K 15 1,40 kg 0 - 10 mm
10 - 20 mm* 30 min. 24 timer X

ARDEX K 22 F 1,50 kg 0 - 30 mm** 30 min. 24 timer**** X

ARDEX K 33 1,50 kg 1,5 - 15 mm
15 - 30 mm* 30 min. 24 - 72 timer X

ARDEX K 39 1,50 kg 0 - 10 mm
10 - 20 mm* 40 min. 24 timer

48 timer X

ARDEX K 40 1,50 kg 0,5 - 20 mm
20 - 30 mm* 30 min. 6 - 48 timer X

ARDEX K 55 1,50 kg 0 - 10 mm 15 min. 1 - 2 timer X 

ARDEX K 60 1,60 kg 0 - 15 mm
**15 - 30 mm 20 min. 12 - 48 timer X

ARDEX K 70 1,70 kg 3 - 30 mm 30 min. 24 timer X

ARDEX K 75 1,70 kg 3 - 50 mm 30 min. 24 timer X

ARDEX K 80 1,65 kg 5 - 50 mm 30 min. 24 timer X

ARDEX K 301*** 1,60 kg 2 - 20 mm 30 - 45 min. Efter udtørring X 

ARDEX K 301 
MIX***

1,70 kg 4 - 30 mm 30 min. Efter udtørring X

ARDEX K 2000 1,60 kg 5 - 30 mm 30 min. Efter udtørring X

ARDEX K 2000 F 1,60 kg 3 - 30 mm 30 min. Efter udtørring X

Primere/
fugtspærre

Forbrug mm/
m2

Påføring Forarbejdnings-
tid

Belægningsklar Beton

ARDEX EP 2000 600 g/m2 i 2 lag Mohairrulle 30 min. 6 timer pr. lag X

ARDEX P 4 100 - 500 g/m2 Pensel, kost, 
rulle - 1 time X

ARDEX P 7 100 - 150 g/m2 Velour-/skumrulle -
30 - 60 min.
60 - 120 min.

ARDEX P 21 200 - 800 g/m2 Spartel/rulle 30 min. 60 - 90 min. X

ARDEX P 40 250 g/m2 A2 tandspartel - 60 min. X

ARDEX P 51 50 - 300 g/m2 Kost / rulle ---
Efter udtørring

normalt 8 - 12 timer 1:1

ARDEX P 82 100 - 200 g/m² Mohairrulle 1 time 1 time X



* Ved lagtykkelser over 10 mm skal der tilsættes sand i spartelmassen 

** Ved lagtykkelser over 30 mm skal der tilsættes sand i spartelmassen

*** Vejrbestandig - kan anvendes inden- og udendørs og i svømmebassiner

**** Gælder ved lagtykkelse 0-3 mm. For hver mm yderligere lagtykkelse lægges et 
døgn til tørretiden

Cementpuds Anhydrit Støbeasfalt Terrazzo Magnesit Spån/kryds-
finér

Bræddegulv Stål

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X

Cementpuds Anhydrit Støbeasfalt Terrazzo Magnesit Spån/kryds-
finér

Bræddegulv Stål

X X X X X X X 

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X 

X X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X X

Cementpuds Anhydrit Støbeasfalt Terrazzo Magnesit Spån/kryds-
finér

Bræddegulv Stål

X X  

X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

1:3 1:3 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5 1:0,5

X X X X X X X X

SOLIDE FORBINDELSER



22

ARDEX A 30
Universalspartelmasse

• Til opretning og finspartling af gulv og væg
• Variabel arbejdskonsistens
• Finkornet

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Cementbaseret, standfast, universalspartel-
masse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet 
til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klin-
kebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring 
af huller, lunker og smårevner, som de forekommer i bygningsdele 
på gulv-, væg-, og loftsflader. Kan ikke anvendes på vedvarende 
vandbelastede områder.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemid-
ler. Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. 
Primningen skal være tørret op til en klar, tynd film, før ARDEX A 30 
udlægges. 

På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25 til blan-
devandet jf. tabel på databladet for ARDEX E 25. På ikke sugende 
underlag, hvor der efterfølgende skal klæbes en tæt gulvbelægning, 
skal ARDEX A 30 udlægges i en minimumstykkelse på 2 mm for at 
danne et vandabsorberende lag. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. 

Blandingsforhold: 12,5 kg ARDEX A 30 tilsættes fra ca. 3,2 liter vand  
  til ca. 4,0 liter, afhængig af ønsket mørtelkonsistens.
Materialeforbrug: Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 15 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 45 min..
Belægningsklar:  Efter ca. 2 timer.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 30 N/mm² (DIN 1164).
Emballage:  Sække á 12,5 kg.
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ARDEX A 31
Universalspartelmasse

• Primerfri på cementbaserede underlag
• Til opretning og finspartling af gulve og  

vægge
• Smidig og let at forarbejde

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Cementbaseret, standfast, universalspartel-
masse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet 
til råbeton, beton- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinke-
belægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, udsætning af spån-/
krydsfinerplader, gulvgipsplader fastskruet til underlag m.m. Til ud-
bedring af huller, lunker og smårevner.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget 
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 
200 mm overlapning og tapede samlinger. ARDEX A 31 kan ikke an-
vendes på vedvarende vandbelastede områder.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
ARDEX A 31 kan anvendes på beton, cementpudslag og cementba-
serede spartelmasser uden primning. Øvrige underlag primes efter 
tabellen i databladet for ARDEX P 51. Primningen skal være tørret op 
til en klar, tynd film før spartelmassen udlægges. 

På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25 til blande-
vandet (se blandingsforholdet på databladet for ARDEX E 25).

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal klæbes en tæt 
gulvbelægning, skal ARDEX A 31 udlægges i en minimumstykkelse 
på 2 mm for at danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af 
tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende 
tør.

Blandingsforhold: 3,7 - 4,0 liter vand pr. 12½ kg pulver
Materialeforbrug: Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 15 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 45 min.
Belægningsklar:  Efter ca. 2 timer
Trykstyrke: Efter 28 døgn 30N/mm² (DIN 1164).
Emballage:  I sække á 12½ kg.
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ARDEX A 45
Reparationsspartelmasse

• Standfast gulvspartelmasse
• Til udspartling af huller, ujævnheder og lunker
• Belægningsklar efter ca. 1 time
• Kan tilsættes sand 

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse 
til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. 
Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser. 
Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terraz-
zogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, 
spån-/krydsfinersplader, træ m.m. 

ARDEX A 45 kan ikke anvendes på vedvarende vandbelastede 
områder.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemid-
ler. Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. 
Primningen skal være tørret op til en klar, tynd film, før ARDEX A 45 
udlægges. På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25 
til blandevandet jf. tabel på datablad for ARDEX E 25.

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: 5,5 l vand til 25 kg pulver..
Materialeforbrug: Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 15 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 1 time ved 20 °C.
Belægningsklar:  Efter ca. 1 time ved 20 °C.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 40 N/mm² (DIN 1164).
Emballage:  Sække á 12,5 kg og 25 kg.
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ARDEX A 46
Standfast, udendørs spartelmasse

Til udspartling og opretning af huller, fordybnin-
ger, ujævnheder, lunker og revner
Til udbedring og opretning af trappetrin og 
trappeafsatser 
Til opbygning af fald og opretning af gulv- og 
vægflader i lagtykkelser fra 2 til 30 mm

Anvendelsesområde
Til ud spartling og opretning af huller, lunker og revner på gulve og 
vægge. Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser. 
Til opbygning af fald og opretning af overgange i gulve i lagtykkelser 
fra 2 - 30 mm. Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, 
terazzo, murværk (lecabeton), pudslag (ikke ren kalkmørtel) samt 
andre egnede underlag. Gasbeton kun indendørs. Som underlag for 
lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og maling. Kan også 
anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, thermal- og salt-
vandsbade. Som slidlag på normalt belastede flader. Til reparation 
før spartling med ARDEX K 301 udendørs spartelmasse.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg-
tigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler. Løse partier fjer-
nes først mekanisk fx ved sandblæsning, fræsning, eller slibning. På 
glatte betonoverflader skal eventuel sinterhud fjernes. På sugende 
underlag skal mørtlen først udlægges i et tyndt lag på underlaget, 
hvorefter der trækkes skarpt af med en glatspartel. Først herefter 
kan mørtlen udlægges i den ønskede lagtykkelse vådt i vådt. 

Som hæftebro på tætte og glatte undergulve skal der først påføres 
et lag EP 2000 fugtspærre svarende til ca. 300 g/m², som strøs 
rigeligt med tørt kvartssand type ARDEX 0 sand med kornstørrelse 
0,4 - 0,8 mm. Når EP 2000 er tør (ca. 4 - 6 timer) støvsuges alt 
løst sand op. Der må ikke være blanke partier uden sand. 

Blandingsforhold: 3 - 3,5 l vand til 12,5 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm
Forarbejdningstid:  Ca. 15 - 20 min. ved 20 °C
Gangbar:  Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C
Belægningsklar: Fugtupåvirkelige belægninger efter ca. 1 døgn/20° C.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 20 N/mm² (DIN 1164).
Emballage:  sække á 12½ kg
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ARDEX E 25
Flexvæske

• Til plastificering af cementbaserede spartelmasser
• Øger elasticiteten og rullemodstandsdygtigheden
• Indeholder ikke opløsningsmidler
• Kunstharpiksdispersion

Anvendelsesområde
Indendørs. Lys rosa kunstharpiksdispergeret blandevæske til cement-
baserede mørtler, spartel-, udjævnings- og nivelleringsmasser. Øger 
elasticiteten og forbedrer rullemodstandsdygtigheden og overflade-
sejheden. ARDEX E 25 må ikke tilsættes ARDEX K 5, ARDEX K 80 og 
ARDEX K 55. 

Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og ARDEX E 25 til den 
valgte spartelmasse jf. tabellen. 

Når ARDEX E 25 tilsættes blandevandet til en spartelmasse, skal 
vandmængden være mindre end det foreskrevne på produktinforma-
tionsbladet. ARDEX E 25 og blandevandet omrøres til en homogen 
konsistens, hvorefter iblandingen af spartelmassen udføres som 
normalt. Når ARDEX E 25 iblandes i selvnivellerende spartelmasser, 
medfører det nedsat flydeevne. Der kan dog, for at justere flydeev-
nen, kompenseres med små mængder vand.

BLANDINGSTABEL VED TILSÆTNING AF ARDEX E 25

Produkt ARDEX E 25 Vand

12,5 kg ARDEX A 30 1,0 kg 3,5 liter

12,5 kg ARDEX A 31 1,0 kg 3,4 liter

12,5 kg ARDEX A 45 0,9 kg 2,4 liter

25 kg ARDEX A 45 1,75 kg 4,75 liter

25 kg ARDEX K 14 2,0 kg 5,0 liter

25 kg ARDEX K 15 2,0 kg 5,25 liter

25 kg ARDEX K 70 1,75 kg 4,3 liter

25 kg ARDEX K 2000 F 1,75 kg 4,0 liter

Emballage: Plastdunke á 10 kg netto.
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ARDEX K 5
Lynspartelmasse

• Til finspartling af gulv og væg
• Primerfri på de fleste underlag
• Belægningsklar efter 30 min.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Cementbaseret, standfast universalspartel-
masse til reparation, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, 
cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægnin-
ger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Desuden til pletspartling af 
gamle spartelmasser inden pålægning af gulvbelægninger. Til udbed-
ring af huller og smålunker på spånplader og krydsfiner på gulve og 
vægge. 

Forbehandling af underlaget
ARDEX K 5 hæfter på alle for byggeriet normale underlag uden prim-
ning. Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skille-
midler. Gamle limrester skal være faste og hårde og have god 
vedhæftning til underlaget. 

På kunststofflader, stålflader og gamle lakerede overflader anbefales 
en effektiv rengøring og ru slibning. Den rengjorte overflade primes 
med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 0,5. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde udføres en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ca. 0,33 liter vand pr. 1 kg pulver. 
  Ca. 1,65 liter vand pr. 5 kg pulver
Materialeforbrug:  Ca. 1,15 kg pulver pr. m²/mm. 
Forarbejdningstid:  Ca. 5 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 30 min. ved 20 °C.
Belægningsklar:  Efter ca. 30 min. ved 20 °C.
Kugletrykshårdhed: Efter 28 døgn 40 N/mm² (Brinell).
Emballage:  Poser á 5 kg.
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ARDEX K 15
Selvnivellerende spartelmasse

• Fremragende flydeegenskaber og mindre forbrug 
• Giver belægningsklare gulve i én arbejdsgang
• Tåler rullehjulstrafik
• Velegnet til pumpning

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Finkornet, cementbaseret gulv spartelmasse og mini-
puds til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålæg-
ning af gulvbelægninger. 

Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terraz-
zogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Ved pålægning af trægulve 
svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, 
f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.  

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt 
belægning, skal ARDEX K 15 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse 
for at danne et vandabsorberende lag. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold:  Ca. 6,25 liter vand til 25 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar: Lagtykkelser op til 5 mm efter ca. 12 timer. 
  Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 30 N/mm².
Emballage:  Sække á 25 kg.
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ARDEX K 22 F
Fiberarmeret gipsspartel masse

• Særlig velegnet til kritiske underlag
• Kan udlægges med tandspartel
• Til lagtykkelser op til 50 mm
• Gangbar efter 90 min.

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gips-
spartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålæg-
ning af gulvbelægninger. 

Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, rå beton, betonelementer, 
cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipsplade-
gulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og 
hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt. 

Ved montering af fuldlimede trægulve skal ARDEX K 22 F udlægges i 
min. 3 mm.

Ikke til brug i fugtbelastede områder eller på fugtige underlag.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Til opretnings- og nivelleringsopgaver i tykke lag anbefales det at af-
sætte kotehøjder for at styre det færdige resultat. Primning foreta-
ges med en egnet ARDEX primer.  

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold:  Ca. 5,25 - 5,75 liter vand til 25 kg pulver (op til 10  
  mm lagtykkelse anvendes 5,75 l, til større lag-  
  tykkelser reduceres vandmængden til 5,25 l).
Materialeforbrug:  Ca 1,5 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 90 min. ved 20 °C.
Belægningsklar:  0 - 3 mm efter ca. 1 døgn. OBS: For hver mm yder- 
  ligere lagtykkelse tillægges et døgn til tørre tiden.
Trykstyrke (DIN 1164): Efter 28 døgn ca. 38 N/mm².
Emballage:  Sække á 25 kg.
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ARDEX K 33
Universal gulvspartelmasse

• Til fremstilling af glatte og jævne underlag
• Til lagtykkelse imellem 1,5 -15 mm uden  

tilsætning af sand.
• Belægningsklar efter 1 døgn ved lagtykkelser  

op til 10 mm.

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af: Råbe-
ton og beton, cementgulve, støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunder-
lag og andre egnede undergulve.

ARDEX K 33 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden
montering af tekstile og elastiske belægninger samt parket og fliser

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages iht. databladet for den valgte ARDEX-primer. 

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt 
belægning, skal ARDEX K 33 udlægges i min. 2 mm lagtykkelse for at
danne et vandabsorberende lag. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. 

Blandingsforhold:  Ca. 4,6 liter vand til 20 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 2-3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar: Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. døgn. 
  Lagtykkelser fra 10-30 mm efter ca. 3 døgn.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 33 N/mm².
Emballage:  Sække á 20 kg.
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TAGER DU  

RENOVERING SERIØST?

SOLIDE FORBINDELSER

ARDEX tilbyder systemer med perfekt matchede 
produkter til hurtig renovering af ethvert lokale. 
Afretning af gulve, spartling af vægge og lægning af 
alle typer fliser.

Takket være et lavt materialeforbrug, lynhurtige 
hærde- og tørretider og nem forarbejdelighed nedbrin-
ges dine total omkostninger.

Med den rette planlægning minimerer du f.eks. 
stillads leje og undgår lange vente tider, genhusning, 
driftsstop og andre kostbare afbrydelser.

Brug Ardex hurtighærdende  

produkter - og alle typer rum  

kan tages i brug efter 24 timer.
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ARDEX K 39
MICROTEC gulvspartelmasse

• Selvnivellerende spartelmasse med lang  
forarbejdningstid.

• Til lagtykkelser op til 10 mm. Med sand op til 20 mm
• Særdeles velegnet til udlægning af PVC- og  

PVC-designbelægninger samt storformatfliser

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Til spartling og opretning af cement- og anhydrit-
pudslag, støbeasfalt, betongulve og andre egnede undergulve inden 
udlægning af elastiske og tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger 
samt parket.

Til fremstilling af glatte og jævne belægningsklare undergulve. Sær-
deles velegnet til udlægning af PVC og PVC designbelægninger samt 
storformat flise- og klinkebelægninger.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Primning foretages med en egnet ARDEX primer. 

ARDEX K 39 er let at påføre og flyder så godt sammen, at efterspart-
ling eller slibning som regel ikke er nødvendigt.

Ved opretning af større arealer kan mørtlen påføres og fordeles med 
en afstandsspartel og glittes med en glatspartel

Blandingsforhold: Ca. 6,25 liter vand til 25 kg pulver.
Materialeforbrug: Ca. 1,5 kg pulver pr. m² mm
Forarbejdningstid:  Ca. 40 min. ved 20 °C
Gangbar/ 
-belægningsklar:  Efter ca. 2-3 timer ved 20 °C (fliser)
Belægningsklar  
(ved 20 °C): Ved lagtykkelser op til 5 mm efter ca. 1 døgn 
  Ved lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 2 døgn
Trykstyrke: Efter 28 døgn ca. 37,0 N/mm²
Emballage:  Sække á 25 kg netto
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ARDEX K 40
Premium gulvspartelmasse

• Til fremstilling af ekstremt glatte og jævne underlag
• Fremragende flydeegenskaber
• Til lagtykkelse op til 20 mm i én arbejdsgang
• Belægningsklar efter 6 timer 

Anvendelsesområde
Indendørs på gulv. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af:

• Råbeton og beton
• Cementgulve
• Støbte asfaltunderlag
• Calciumsulfatunderlag
• Spån- og OSB-plader
• Underlag med fastsiddende, vandfaste limrester og andre egnede
undergulve.

ARDEX K 40 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden
montering af elastiske belægninger; herunder især til PVC- og PVC
design-belægninger og parket samt fliser/natursten.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages iht. databladet for den valgte ARDEX-primer. 

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt 
belægning, skal ARDEX K 40 udlægges i min. 2 mm lagtykkelse for 
at danne et vandabsorberende lag. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. 

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ca. 4,8 - 5,0 liter vand til 20 kg pulver.
Materialeforbrug: Ca. 1,5 kg pulver pr. m² mm
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C
Gangbar:  Efter ca. 2-3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar  
(ved 20 °C): Se datablad.
Trykstyrke: Efter 28 døgn ca. 37,0 N/mm²
Emballage:  Sække á 20 kg netto
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ARDEX K 55
Selvnivellerende lyn spartelmasse

• Fleksibel gulvspartelmasse
• Belægningsklar efter kun 1 - 2 timer
• Primerfri på de fleste opgaver ved renovering
• Optimal til reparations- og renoveringsopgaver

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Lynhurtig, selvnivellerende, fleksibel og cement-
baseret gulvspartelmasse til renoverings- og reparationsopgaver 
samt til andre opgaver hvor tørretiden er en afgørende faktor inden 
pålægning af gulvbelægninger.

Velegnet til spartling, afretning og nivellering af råbeton, cement- og 
anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gamle limrester, terrazzogulv, 
flise- og klinkebelægninger m.m.

ARDEX K 55 kan ikke anvendes på vedvarende vandbelastede områ-
der. Ved brug af ARDEX AF 480 eller ARDEX AF 455 er det muligt at 
lime parket, når spartelmassen er gangbar. Ved brug af andre parket-
klæbere skal gulvet tørre i 24 timer.  

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
På følgende underlag kan ARDEX K 55 anvendes uden primning: Dis-
persions-, epoxy- og neoprenlimrester, gamle spartelmasser, stærkt 
sugende cementpudslag, stærkt sugende betonunderlag. Det er en 
forudsætning, når der spartles på gamle limrester, at disse skal være 
hårde og fastsiddende. I modsat fald skal de fjernes. 

Blandingsforhold: Ca. 5,25 l vand : 20 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,4 kg/m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 15 min. ved 20 ºC.
Belægningsklar:  Efter ca. 1 - 2 timer ved 20 ºC.
Trykstyrke: Efter 28 dage ca. 35 N/mm².
Emballage:  Sække á 20 kg
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ARDEX K 60
Selvnivellerende spartelmasse på latex-basis

• Cementbaseret, selvnivellerende og fleksibel
• Kan anvendes på næsten alle underlag  

uden primning
• Optimal til kritiske underlag, reparations-  

og renoveringsopgaver
• Vandfast og fugtbestandig

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Til spartling, opretning og nivellering af:

• Gulvvarmesystemer med lav byggehøjde
• Plankegulve, krydsfiner og spånpladegulve
• Metalunderlag
• Underlag med gamle, vandfaste rester af lim
• Spartelmasser, anhydritpudslag, beton, støbeasfalt og terrazzo-

gulve samt gamle flise- og klinkebelægninger

samt andre kritiske blandingsunderlag inden pålægning af tekstile 
gulvbelægninger, gummibelægninger, linoleum, PVC- og CV-belægnin-
ger, færdigparket samt keramiske fliser og klinker.

Til spartling i lagtykkelser op til 5 mm direkte på ARDEX EP 2000 
fugtspærrer/epoxyharpiksgrunder. Afsanding kan undlades, hvis der 
spartles max. 24 timer efter sidste lag epoxy er påført. Til opretning 
og spartling direkte på beton og råbetondæk inden påføring af fugt-
spærrer, fx ARDEX EP 2000 fugtspærrer/epoxyharpiksgrunder 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Blø-
de eller ikke fastsiddende limrester skal fjernes. ARDEX K 60 kan an-
vendes på mange almindelige underlag uden primning. Sugende 
underlag, specielt anhydritgulve og kritiske underlag som fx OSB-pla-
der, krydsfinerplader, magnesitgulve og ikke afsandet støbeasfalt 
skal primes med en egnet ARDEX primer.

Materialeforbrug:  Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 20 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:  Op til 3 mm ca. 12 timer. Op til 5 mm ca. 24 timer. 
  Op til 10 mm ca. 48 timer. Op til 15 mm ca. 96 timer.
Trykstyrke:  Efter 28 døgn ca. 15 N/mm².
Emballage:  ARDEX K 60 pulver: 20 kg sæk.  
  Latexkomponent: 4,95 kg dunk.
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ARDEX K 70 NEW
Premium gulvspartel masse

• Til fremstilling af ekstremt glatte og jævne underlag
• Fremragende flydeegenskaber
• Til lagtykkelse op til 30 mm i én arbejdsgang
• Hurtig belægningsklar - fra 6 time

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds 
til afretning og nivellering af underlag med store niveauforskelle. 
Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- 
og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, 
entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum samt haller og 
værksteder med moderate stød- og slagbelastninger.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst
200 mm tapede samlinger. Ved pålægning af fuldklæbede trægulve
skal ARDEX P 40 MS påføres som fugtspærre inden nedlimning.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemid-
ler.

Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. Ved
udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være
vedvarende tør.

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ca. 3,6 l vand : 20 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca 1,7 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:  3-5 mm: 6 timer
  5-10 mm: 12 timer
   10-30 mm: 24 timer.
Trykstyrke Efter 28 døgn 38 N/mm².
Emballage:  Sække á 20 kg.
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ARDEX K 75
Færdigblandet grov afretningsmasse

• Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 50 mm
• Til opbygning af fald 
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Velegnet til gulvvarme

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Spændingsfattig, letflydende grovspartelmasse til 
opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelæg-
ninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydrit-
pudslag samt gamle spartelmasser og til opbygning af fald mod 
afløb og lignende. 

Ved pålægning af fuldklæbede trægulve, skal ARDEX P 40 MS påfø-
res som fugtspærre inden nedlimning.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det 
at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat. 

Primning foretages med en egnet ARDEX primer.  

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Bemærk: ARDEX K 75 kan ikke tilsættes yderligere sand!

Blandingsforhold: Ca. 3,75 - 4 l vand : 25 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:  Efter ca. 24 timer ved 20 ºC.
Trykstyrke:  Efter 28 døgn ca. 27 N/mm².
Emballage:  Sække á 25 kg.
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ARDEX K 80
Grovkornet gulvspartel masse

• Selvnivellerende plastforstærket gulvspartelmasse  
og tyndpuds

• Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm uden iblanding  
af sand

• Velegnet som slidlag i værksteder og lager haller
• Særdeles velegnet til pumpning

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til 
afretning, opretning og nivellering af undergulve. Velegnet til råbeton, 
cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger 
m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, 
lager- og opbevaringsrum, haller og værksteder med moderate stød- 
og slagbelastninger. Egnet til maling med epoxy

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
I erhvervs- og industriområder skal underlaget overholde følgende 
styrkeklasse: 

• Cementpudslag: Styrkeklasse 30 - 50
• Betongulve: Styrkeklasse 25 - 35. 

Primning foretages med en egnet ARDEX primer.  

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ca. 4,75 - 5 l vand : 25 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca 1,65 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.
Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:  Lagtykkelser op til 10 mm: 1 døgn 
  Lagtykkelser op til 30 mm: 3 døgn 
  Lagtykkelser op til 50 mm: 7 døgn
Trykstyrke: Efter 28 døgn 32 N/mm².
Emballage:  Sække á 25 kg.
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ARDEX K 301
Udendørs spartelmasse

• Velegnet som slidlag på industrielt benyttede 
arealer, garager og parkeringsdæk.

• Til opretning af gulvflader i vådrum, områder 
med vedvarende vandpåvirkning, på balkoner 
og terrasser samt til overmaling og belæg-
ninger.

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. Til spartling, afretning og nivellering af 
gulvflader af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger 
samt andre egnede undergulve. 

Velegnet som slidlag i lagerrum, værksteder, produktionshaller (indu-
strielt benyttede arealer), garager og parkeringsdæk. Til opretning af 
gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede områder, på balkoner 
og terrasser før lægning af fliser og klinker samt til belægninger og 
overmaling. 

Bemærk: Pigdæk o.lign. kan ødelægge overfladen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt 
fast og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler. Løse partier 
fjernes mekanisk ved fræsning, sandblæsning eller slibning for 
forbedring af kontaktfladen. Primning foretages med en egnet ARDEX 
primer. 

Skal spartellaget efterfølgende males eller epoxibehandles, primes 
med ARDEX EP 2000 svarende til 300 g/m². Umiddelbart efter på-
føringen strøs rigeligt med tørt kvartssand ARDEX sand 0 kornstør-
relse 0,4 - 0,8 mm. Når ARDEX EP 2000 er tør efter ca. 4 - 6 timer 
støvsuges restsandet op. Der må ikke være blanke partier uden 
sand. I tvivlstilfælde kontakt teknisk afdeling.

Blandingsforhold: Ca. 5 l vand : 25 kg pulver.
Materialeforbrug:  Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid: Ca. 30 - 45 min. ved 20 °C
Gangbar:  Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C
Belægningsklar: Op til 5 mm ca. 2 døgn 
  Op til 10 mm ca. 5 døgn 
  Op til 20 mm ca. 7 døgn
Trykstyrke: Efter 28 døgn ca. 30 N/mm²
Emballage:  25 kg sække
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ARDEX K 301 MIX
Færdigblandet, udendørs spartelmasse

• Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader.
• Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder  

med lettere trafik såsom enkeltgarager o.lign.
• Til opretning af gulvflader i vådrum, vedvarende  

vandbelastede områder samt på balkoner og terrasser.

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. Til spartling, afretning og nivellering af 
gulvflader af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger 
samt andre egnede undergulve. 

Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder med lettere tra-
fik såsom enkeltgarager o.lign. Til opretning af gulvflader i vådrum, 
vedvarende vandbelastede områder, på balkoner og terrasser før 
lægning af fliser, klinker og belægninger samt maling med betonma-
ling. 

Bemærk: Pigdæk o.lign. ødelægger overfladen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt 
fast og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler. Løse partier 
fjernes mekanisk ved fræsning, sandblæsning eller slibning for 
forbedring af kontaktfladen.

Primning foretages med en egnet ARDEX primer. 

I tvivlstilfælde kontakt teknisk afdeling.

Blandingsforhold: Ca. 4,6 l vand : 25 kg pulver.
Materialeforbrug: Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C
Gangbar:  Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C
Belægningsklar: Op til 5 mm ca. 2 døgn 
  Op til 10 mm ca. 5 døgn 
  Op til 20 mm ca. 7 døgn 
  Op til 30 mm ca. 10 døgn
Trykstyrke: Efter 28 døgn ca. 25 N/mm²
Emballage:  25 kg sække
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ARDEX K 2000
Pumpespartelmasse

• Velegnet til pumpning i lagtykkelser  
fra 3–30 mm

• Optimale flydeegenskaber
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Giver en perfekt overflade

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Spændingsfattig, selvnivellerende pumpespartel-
masse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af 
gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og 
anhydritpudslag samt gamle spartelmasser. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det 
at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat. 

Primning foretages med en egnet ARDEX primer.  

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ved pumpning indstilles vandmængden til 20 % vand 
  tilsætning, hvilket svarer til ca. 5 l vand pr. 25 kg   
  pulver. 
  Ved manuel udlægning blandes 25 kg ARDEX K 2000  
   med 5,0 l vand i et 30 liters blandekar til en klumpfri  
  mørtel.
Materialeforbrug:  Ca 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar: Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn. 
  Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn. 
  Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 30 N/mm².
Emballage:  Sække á 25 kg.
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ARDEX K 2000 F
Fiberforstærket spartelmasse

• Velegnet til pumpning i lagtykkelser  
fra 3–30 mm

• Optimale flydeegenskaber
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Giver en perfekt overflade

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Spændingsfattig, fiberforstærket, selvnivellerende 
pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden 
pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, 
cement og anhydritpudslag, gamle spartelmasser samt brædde-
gulve. 

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget 
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 
200 mm tapede samlinger. 

Forbehandling af underlaget 
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det 
at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat. 

Primning foretages med en egnet ARDEX primer. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold: Ca. 4 l vand : 20 kg pulver.
Materialeforbrug: Ca 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 ºC.
Gangbar:  Efter ca. 3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar: Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn. 
  Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn. 
  Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.
Trykstyrke: Efter 28 døgn 30 N/mm².
Emballage:  Sække á 20 kg.
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ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

• Kan spartles helt ned til 0 mm
• Primerfri på de fleste underlag
• Til gulv, væg og loft
• Klar til belægning efter 45 - 60 minutter

Anvendelsesområde
Gulv, væg og loft, indendørs. Standfast reparationsspartelmasse til 
opretning samt grov- og finspartling af gulv, væg og loft indendørs. 

ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver fast overflade 
af beton, cement- og anhydritpudslag, gipsplader, fibergips, spånfi-
ner og OSB-plader, træbaserede underlag, fliser, klinker, natursten, 
terrazzo, vaskbare emulsionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, 
alkydmalinger og glasvæv. 

Til fyldning af hulrum, huller og revner. Spartling af samlinger, fuger 
og til fastgørelse af hjørneprofiler, samt til finspartling i én arbejds-
gang. 

Kan spartles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang. 

Velegnet til planspartling af overgange, ujævnheder og spartelslag på 
cement og gipsbaserede spartelmasser.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri for støv og skil-
lemidler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst 
puds skal fjernes. Kan anvendes direkte på sugende og ikke sugende 
overflader uden forudgående primning. Klæber praktisk taget på alle 
underlag. Kan ikke anvendes i områder med opstigende fugt.

Blandingsforhold: Ca. 0,4 l vand til 1 kg pulver.
Materialeforbrug: Ca. 1,1 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid: Ca. 15 min. ved +20 °C.
Malings- og  
klæbeklar:  Efter 60 min. ved 10 mm lagtykkelse. 
Trykstyrke: Efter 28 dage: Ca. 20 N/m2
Emballage:  Spande à 2,5 kg
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Generelle forhold ved spartling af gulv

Kontrol af undergulv
• Overfladen skal være tør, fast og fri for støv og skillemidler.
• Løse områder ophugges og repareres.
• Pas på revner. Store og/eller gennemgående revner repareres.

Primning 
• Sugende underlag: påføring med kost.
• Tætte og glatte underlag: påføring med rulle.
• Det er vigtigt at der anvendes den rigtige mængde primer pr. m².

Reparation af huller og lunker udføres nemt og hurtigt med et stand-
fast produkt.

Ved blanding
• Anvend rent, koldt vand i en ren beholder - og aldrig mere end der 

er foreskrevet.
• Først vand - så pulver.
• Hvis der skal bruges ARDEX E 25, tilsættes dette i blandevandet, 

inden der hældes pulver i.
• Bland 2 - 3 min. for at få en klumpfri masse.
• Brug handsker og beskyttelse mod støv.
• Anvend ARDEX DUSTFREE for støvfri blanding.

Udlægning
Hæld spartelmassen ud på gulvet og fordel den med glat eller 
tandspartel. En korrekt oprørt spartelmasse løber selv sammen og 
danner en glat flade.

På større arealer bør der altid afsættes mærker til styring af højden.

På store opgaver, hvor der skal anvendes flere tons, kan pumpe 
anvendes.

Anvend evt. pigrulle til finish
• Fjerner luft
• Udjævner overgange
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Checkliste til underlag for gulvspartel

Kontrolemne Kontrolmetode

Er underlagets planhed over-
holdt (Gulvbranchen)?

Måles med retholt.

Er evt. revner og krakeleringer 
udbedret?

Visuelt.

Er overfladestyrken i orden? Ridseprøve.

Er vedhæftningen mellem 
 råbeton og pudslag i orden?

Bankeprøve.

Er underlaget rent for olie, fedt 
og lignende?

Vand påsprøjtes og det 
 konstateres om det preller af.

Er underlaget rent for støv, 
snavs, mørtelrester, løse dele 
eller lignende?

Underlaget kostes med en stiv 
kost. Det konstateres om støv 
og andet hvirvles op. 

Er underlagets RF i overens-
stemmelse med Gulvbranchens 
krav til den valgte topbelæg-
ning?

Fugtmåling.

 
Checkliste til spartelmasse

Kontrolemne Kontrolmetode

Er temperaturen i lokalet  
min. 10 °C?

Temperaturmåling.

Er temperaturen i underlaget 
min. 10 °C?

Temperaturmåling.

Er der træk gennem lokalet?

Er eventuel gulvvarme lukket?

Er der taget forbehold for evt. 
solindfald?

Afblænding af vinduer

Er primeren korrekt blandet i 
forhold til underlag?

Se datablad.

Er primeren tør? Visuelt – glasklar.

Er spartelmassen oprørt med 
den korrekte vandtilsætning?

Se datablad.

Er spartelmassen blandet med 
sand/grus iht. datablad?

Se datablad.

Er spartelmassen blandet med 
ARDEX E 25 iht. datablad?

Se datablad på ARDEX E 25.
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Beton
• Løse partier fjernes og udbedres.
• Svage overflader slibes til fast bund.
• Gennemgående revner epoxyinjiceres med ARDEX EP 2000 eller 

ARDEX P 10 SR.
• Evt. skillemidler (olie, fedt, voks) fjernes.
• Grundig støvsugning.
• Primning med ARDEX P 51: 

- sugende flader fortyndet 1:3 
- svagt sugende flader fortyndet 1:0,5.

Cementpuds
• Vedhæftning (skruk) checkes. 
• Løse partier fjernes og udbedres.
• Svindrevner lukkes inden fuldspartling.
• Svage overflader slibes til fast bund.
• Evt. skillemidler (olie, fedt, voks) fjernes.
• Grundig støvsugning.
• Primning med ARDEX P 51: 

- sugende flader fortyndet 1:3 
- svagt sugende flader fortyndet 1:0,5.

Anhydrit
• Blank/hård overflade: afslib til fast bund.
• Restfugt checkes.
• Porøse områder afslibes til fast bund.
• Grundig støvsugning.
• Primning med ARDEX P 51: 

- porøse, sugende overflader 1:3 
- hårde, svagt sugende overflader 1:1

Støbeasfalt/dafoleum
• Dafoleum affedtes med 10 % polishfjerner, som kostes ud og 

virker ½ time. Anvend evt. rondelmaskine med børster.
• Sugning med vandsuger.
• Vask med rent vand. Behandlingen skal evt. gentages.
• Check for revner. Revner limes med epoxyasfalt/brænding.
• Primning med ARDEX P 51 fortyndet 1:0,5. Tørretid 24 timer.
• Ny støbeasfalt: normalt ingen primning hvis afsanding er korrekt 

udført.
• Det anbefales at spartle med gips. Hvis der anvendes et cement-

baseret produkt, skal spartelmassen tilsættes ARDEX E 25 hærder 
jf. datablad.
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Asfaltklæber
• Skal være hård.
• Løse partier fjernes.
• Slibning - evt. med 0-4 sand og rondel K16.
• Grundig støvsugning.
• Primning med ARDEX P 51 fortyndet 1:0,5.
• Primeren skal tørre 24 timer.
• Spartling med et spændingsfattigt produkt, f.eks en gipsspartel-

masse.
• Hvis der anvendes et cementbaseret produkt, kan der tilsættes 

 ARDEX E 25 hærder jf. datablad.

Flisegulve
• Affedtning med grundrens.
• Vask med rent vand.
• Glatte og tætte fliser ruslibes.
• Primning med ARDEX P 51 fortyndet 1:0,5 eller ARDEX P 7. Rulles 

på.
• Optimal tørretid på primer: 24 timer.
• Dybe fuger sættes evt. ud med en standfast spartelmasse eller 

ARDEX P 21.
• Fuldspartling i min. 2 mm. lagtykkelse.

Magnesit
OBS! Kan indeholde op til 30 % asbest. Er dette tilfældet, overlades 
arbejdet til et asbestsaneringsfirma, hvis det skal fjernes.
• Kendes også som træbetonpudslag.
• Hvis ingen asbest: Check vedhæftning.
• Løse partier fjernes. Overfladen slibes let. Brug maske.
• Primning med ARDEX P 51 fortyndet 1:0,5 eller ARDEX P 21.
• Primeren skal tørre 24 timer.

Spånplader eller krydsfiner
• Krydsfiner: løse flager fjernes helt (ses ofte efter aftagning af 

fuldklæbede belægninger).
• Sammenhæng i fer og not fastskrues til strøer.
• Rengøring/støvsugning.
• Småreparationer og pladesamlinger spartles med ARDEX R4 

RAPID eller ARDEX K 5 (primerfri på alle underlag).
• Ved fuldspartling primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand 

1:0,5 eller ARDEX P 7 eller ARDEX P 21. Spartling udføres med 
fiberspartel i min. 3 mm. lagtykkelse.
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Bræddegulve
• Check fastgørelse, stabilitet, strøafstand og bræddetykkelse. Defekte 

brædder skiftes.
• CC 60: min. 22 mm og CC 90: min. 28 mm.
• Ingen flyverstød.
• Gammel gips fjernes.
• Vedhæftning af gammel lak kontrolleres. Løs lak fjernes.
• Gulvet rengøres.
• Primning foretages med ARDEX P 21.
• Spartling udføres med fiberspartel i min. 3 mm lagtykkelse. 

Stål
• Gulvet affedtes.
• Støvsugning.
• Evt. rust slibes og rustbeskyttes.
• Primning med ARDEX P 7.
• Primeren skal tørre helt op inden spartling.
• Spartling i min. 2 mm lagtykkelse.

Sand og anvendelse
Ved tilsætning af sand i ARDEX spartelmasser, skal der anvendes ovntør-
ret ARDEX sand. Der skal ikke ændres på vandmængden. Spartelmas-
sen blandes på normal vis, og sandet tilsættes til sidst. Størrelsen på 
sandkornene skal modsvare ca. 1/3 af den lagtykkelse, der spartles 
i. Under 10 mm anvendes ikke sandtilsætning. Over 10 mm kan der 
tilsættes 1/3 sand i de fleste ARDEX spartelmasser.

Sand 0 - 4 mm
• Skal tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:  

ARDEX K 15, ARDEX K 39, ARDEX K 55.
• Skal tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 20 mm:  

ARDEX K 40.
• Skal tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 30 mm:  

ARDEX K 22 F.
• Kan tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm: 

ARDEX K 70 NEW og ARDEX K 80. 
• Kan endvidere anvendes i ARDEX A 30, ARDEX A 31 og ARDEX A 45 i 

lagtykkelser over 5 mm. 

Grus 0 - 8 mm
• Kan tilsættes produkterne ARDEX K 15, ARDEX K 70 NEW og ARDEX 

K 80 ved lagtykkelse over 20 mm. I ARDEX K 15 og ARDEX K 70 
NEW i forholdet 1:1 og i ARDEX K 80 i forholdet 1 : 0,5 (1 sæk 
ARDEX K 80 : ½ sæk grus.

• Skal anvendes som tilslag i ren ARDEX A 35 cement. 
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Der må ikke tilsættes ekstra sand i følgende produkter: ARDEX K 5, 
ARDEX K 75, ARDEX K 301, ARDEX A 35 MIX, ARDEX K 2000.

Sand 0,4 - 0,8 mm (Sand 0 til ARDEX EP 2000)
• Anvendes i forbindelse med ARDEX EP 2000 multiepoxy anvendt 

som primer, hæftebro og fugtspærre. Der strøs med min. 1 kg 
sand 0,4 - 0,8 mm pr. m². Sandet skal være jævnt fordelt; bare 
pletter må ikke forekomme. Der strøs straks i den våde epoxy. 
Som primer og hæftebro anvendes et lag ARDEX EP 2000. 
Anvendt som fugtspærre strøs sandet i andet lag ARDEX EP 2000 
straks det er udlagt.

• Sand 0,4 - 0,8 mm må ikke anvendes som tilsætning i spartelmas-
ser.

Symbolforklaring

ARDURAPID-effekt: Evnen til at binde blandevandet i mørtlen 100 %. 
Det sikrer hurtig hærdning og tørring - uanset lagtykkelse.

ARDURAPID PLUS-effekt: Samme egenskaber som ARDURAPID. Blot 
med den ekstra fordel, at produktet kan anvendes udendørs.

Lav emission.

Meget lav emission.

MED-godkendt (godkendt til anvendelse inden for 
 offshore-industrien).



ARDEX LIMGUIDE

Lim-metoder:
VL = vådlimning ● SVL = sen vådlimning ● HF = hæftlimning 
KL = kontaktlimning ● TH = tidlig hæftlimning

Belægningstype AF 135 AF 145 AF 165 AF 180 AF 270 AF 455 AF 480
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Korkment

Linoleum:

Væv-bagside

PVC skumbagside Limes i henhold til leverandør

Kork: Natur/MDF

Nålefilt

Parket/trægulve

Tæpper/tæppefliser:

Filt

Latexbagside

PVC-bagside

Skumbagside

Vævbagside

Vinyl (PVC):

Homogen bagside
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Designfliser/LVT
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Gummi

Kork: Natur/MDF

Nålefilt

Parket/trægulve

Tæpper/tæppefliser:

Filt

Latexbagside

PVC-bagside

Skumbagside

Vævbagside

Vinyl (PVC):

Homogen bagside

Skumbagside

Designfliser/LVT

Profiler/paneler

Kvartsvinyl



AF 480 AF 485 AF 495 AF 635 AF 720 AF 830 AF 900 AF 2270 Lim metode*

KL/VL

VL

KL/VL

Limes i henhold til leverandørens anbefalinger. KL/SVL/TH

VL

KL/VL/SVL

VL

KL/VL

 HF KL/VL

 HF KL/VL

 HF KL/VL

 HF KL/VL

KL/SVL/HF/TH

KL/VL/SVL

KL/VL/SVL

KL

KL/SVL/TH

VL

VL

KL/VL/SVL

VL

 HF

 HF KL/VL/SVL

 HF KL/SVL

 HF KL/VL/SVL

 HF KL/VL

KL/HF

KL/HF

KL/HF

KL/KL

KL/HF

SOLIDE FORBINDELSER
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ARDEX AF 135
Fiberforstærket gulvlim

• Universelle anvendelsesmuligheder
• Meget miljøvenlig.
• Let påføring.
• Kort afluftningstid.
• Høj styrke. Lavt forbrug.

Anvendelsesområde
Sugende underlag, indendørs. Til limning af LVT-belægninger • 
homogene og heterogene PVC-belægninger • CV-belægninger • 
kvartsvinyl fliser • gummibelægninger op til 4 mm i tykkelsen • 
linoleum.

AF 135 er tilsat fibre hvilket nedsætter belægningens dimensionsæn-
dringer og minimerer risikoen for trykmærker i elastiske belægnin-
ger. AF 135 skal anvendes som våd/semivåd lim.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

Forarbejdning
AF 135 omrøres om nødvendigt og påføres underlaget i et jævnt
lag med en egnet tandspartel. Belægningen monteres i den våde/
semivåde lim efter 5-10 minutters afluftning afhængig af indeklima,
underlagets og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt
den anvendte tandspartel

Belægningen tromles jævnt over hele arealet, mens limen stadig er
våd og igen ca. 1 time efter nedlægningen.

Da limen ikke virker som en hæftlim, kan det være nødvendigt at
udlægge sandsække/vægt over enderne og hvor belægningen ellers
kan have spændinger.

Materialeforbrug: Jf. anbefalet tandspartel og limmængde
Temperatur:  Gulvet Ikke under 15 °C og luften ikke under 18 °C.
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75%
Afluftningstid:  5-10 min.
Monteringstid:  Ca. 10 min.
EMICODE:  EC 1 PLUS
Levering:  Spande á 13 kg
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ARDEX AF 145
Alsidig gulv- og væglim

• Ekstrem høj klæbeevne. 
• Meget høj styrke. 
• Lavt forbrug. 
• Let påføring. 
• Lang monteringstid.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Dispersionslim til limning af PVC-belægnin-
ger på gulv og væg • kvartsvinylfliser • PVC-designbelægninger • 
gummibelægninger op til 4 mm i tykkelsen • tekstile gulvbelægnin-
ger med bagside af latex • PVC- eller pur-skum 

på sugende og ikke sugende underlag. 

Kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne, meget høj slut-
styrke og ved at være meget fugtbestandig. Kan anvendes både til 
vådlimning og til hæftlimning 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

Forarbejdning
Omrøres om nødvendigt inden brug. Belægningen skal være ak-
klimatiseret inden udlægning og være uden egenspændinger. Limen 
påføres i et jævnt lag med tandspartel eller rulle. For at sikre den 
korrekte limmængde skal man straks efter påføring trække den 
valgte limklinge gennem limlaget. Ved påføring skal overlappende 
limlag undgås. 

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet tandspartel og limmængde
Temperatur:  Gulvet Ikke under 15 °C og luften ikke under 18 °C.
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75%
Afluftningstid:  Op til 20 min. på sugende underlag.
  Op til 40 min. på ikke sugende  underlag 
Monteringstid:  30-50 min.
EMICODE:  EC 1 PLUS
Levering:  Spande á 12 kg
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ARDEX AF 165
Dispersionsbaseret gulv- og væglim

• Ekstrem høj klæbeevne
• Høj styrke. Lavt forbrug
• Let påføring 
• Meget miljøvenlig. Lugtfri efter udtørring 
• Opløsningsmiddelfri

Anvendelsesområde
Sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både 
våd- og hæftlimning. Til limning af PVC-belægninger på gulv og væg 
•  kvartsvinylfliser • gummibelægninger op til 2,5 mm i tykkelsen 
• PVC- og PVC-designbelægninger • CV-belægninger og linoleum • 
tekstile gulvbelægninger med bagside af tekstil, latex eller PVC. 

ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne 
og en meget høj slutstyrke. Til tekstile belægninger med PUR-bag-
side anbefales det at anvende ARDEX AF 145.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

Limning direkte på gamle belægninger kan føre til en uens optørring 
af limen. Vandopløselige limrester/-belægninger skal fjernes helt. Evt. 
spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX 
spartelmasse og dertil hørende primning. 

Forarbejdning
Omrøres om nødvendigt inden brug. Belægningen skal være ak-
klimatiseret inden udlægning og være uden egenspændinger. Limen 
påføres i et jævnt lag med tandspartel eller rulle. For at sikre den 
korrekte limmængde skal man straks efter påføring trække den 
valgte limklinge gennem limlaget. Ved påføring skal overlappende 
limlag undgås.

Materialeforbrug: Jf. anbefalet tandspartel og limmængde
Temperatur:  Gulvet Ikke under 15 °C og luften ikke under 18 °C.
Relativ luftfugtighed: Ikke over 75%
Afluftningstid:  10-20 min.
Monteringstid:  20-30 min. 
EMICODE:  EC 1 PLUS
Levering:  Spande á 6 kg og 14 kg.
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ARDEX AF 180
1-komponent SMP-baseret lim 

• Uden opløsningsmidler 
• Egnet til gulvvarme
• Egnet til stole med hjul
• Velegnet til svær belastning
• Modstandsdygtig over for fugt

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. SMP-baseret lim til limning af homogene 
og heterogene PVC-belægninger i baner og fliser • PVC-designbelæg-
ninger • CV-belægninger • gummibelægninger i baner eller fliser på 
sugende og ikke sugende underlag.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens 
retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal 
overholdes. 

Forarbejdning
ARDEX AF 180 påføres jævnt på underlaget med en tandspartel. Det 
er vigtigt at undgå overlappende limlag. Belægningen skal lægges 
indenfor monteringstiden og der skal være limafsmitning på hele 
bagsiden af belægningen. 

På ikke sugende underlag er en relativ luftfugtighed på mindst 50 
% påkrævet. Arealet kan alternativt spartles med en egnet ARDEX 
spartelmasse. Påfør klæberen med en egnet tandspartel i et ensartet 
lag på det klargjorte underlag. Afluftningstid er op til 20 minutter.

Ved lægning af banevarer, anbefales en afluftningstid på ca. 10 - 20 
minutter, for at minimere krympning af klæbefladen. Belægningen 
tromles lige efter nedlægning og igen efter 1 time. Det nylagte gulv 
bør ellers ikke betrædes indenfor 4-6 timer. 

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet tandspartel og limmængde
Temperatur:  Ikke under + 18 °C
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %
Afluftningstid:  Op til 20 min.
Monteringstid:  Op til 35 min. 
EMICODE:  EC1 PLUS 
Levering:  Spande á 12 kg netto.
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ARDEX AF 270
Tekstil- og linoleumslim

• Højt monteringshug
• Meget miljøvenlig
• Lugtfri efter udtørring
• Opløsningsmiddelfri
• Let påføring

Anvendelsesområde
På sugende underlag indendørs. Dispersionslim til limning af linole-
umsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber • korkment •  
tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bag-
side, • vævede tekstilbelægninger • nålefilt.

Kendetegnet ved god begyndelses- og slutstyrke.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på 
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtind-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

Forarbejdning
Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen og være 
uden egenspændinger. Omrøres om nødvendigt inden brug og på-
føres med en egnet tandspartel i et ensartet lag på det korrekt klar-
gjorte underlag. Ved udlægningen skal overlappende limlag undgås. 
Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets 
temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og 
kan være på op til 10 min. 

Belægningen lægges i det godt klæbrige limlag (limen kan inden for 
den tilladte monteringstid virke udpræget tør, men limstrengene skal 
stadig være klæbrige) og tromles og gnides godt fast. Efter ca. 20 
minutter tromles belægningen igen.

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet tandspartel og limmængde
Temperatur:  Ikke under 15 °c
Relativ luftfugtighed: Ikke over 75%
Afluftningstid: Sugende underlag op til 10 min.
EMICODE:  EC 1 plus.
Levering:  Spande á 14 kg netto.
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ARDEX AF 455
1-komponent SMP-baseret lim i rørfoliepose

• Uden opløsningsmidler
• Egnet til gulvvarme
• Egnet til stole med hjul
• Til påføring med limpistol

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Klæber i rørfoliepose til stribeklæbning af stavparket 
• lamelparket (alle formater) • massive plankegulve (til max. 180 mm 
bredde - eg dog 200 mm) • korkgulve med HDF/MDF mellemlag • 
mosaikparket iht. DIN EN 13488 • højkantlamelparket, min. 16 mm 
tyk, maks. 200 mm lang på sugende og ikke sugende underlag, 
indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og revner, samt træk- og trykfast. Gulvbranchens 
retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal 
overholdes. Anhydritbaserede underlag skal forbehandles mekanisk 
og støvsuges godt iht. producentens anvisninger samt i overens-
stemmelse med de gældende normer og datablade. Der må ikke 
anvendes en dispersionsprimer direkte under klæberen. 
ARDEX AF 455 parketklæber må ikke påføres direkte på støbeasfalt.

Forarbejdning
ARDEX AF 455 påføres jævnt i striber på underlaget ved hjælp af 
en limpistol med speciel påføringsdyse. Limen påføres på langs af 
lægningsretningen. ARDEX AF 455 parketklæber kan også påføres 
med parkettandspartel. Klip folieposen op, for derefter at presse 
klæberen ud. Skub omgående parketgulvet på plads og tryk godt. 
Sørg for tilstrækkelig befugtning af træets underside.

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet påføringsteknik og limmængde
Temperatur:  Ikke under 18 °C
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %
Afluftningstid:  Ingen.
Monteringstid:  Ca. 40 min.
Hærdetid:  24 timer.
EMICODE:  EC1 PLUS.
Levering:  Folieposer a 7,31 kg netto
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ARDEX AF 480
SMP-baseret parketlim

• Meget emissionsfattig
• Indeholder ikke opløsningsmidler eller vand
• Brugsklar, 1-komponent
• Høj forskydningsstyrke, velegnet til alle parkettyper
• Høj slutstyrke

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Fast-elastisk SMP-lim med stor forskydningsstyrke til 
limning af lamelparket (alle formater) • mosaikparket, højkantsparket 
16 mm tykke max 200 mm lange • stav- og rudeparket • 18 mm 
massivparket uden fer og not • massive parketstave med fer og not 
• massive trægulve 180 mm brede (eg dog 200 mm). Tykkelses-/
breddeforhold 1:8 • massive korkgulve • lamelkork med kerne af 
MDF/HDF på egnede undergulve.

Forberedelse af undergulvet
Undergulvet skal være plant, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på 
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinier vedrørende fugtind-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

Ved anvendelse ovenpå ARDEX K 55 lynspartelmasse i lagtykkelse 
op til 10 mm kan ARDEX AF 480 MS udlægges, når spartelmassen 
er gangbar efter ca. 60 min. Kontroller parketbelægningsbagsiden 
for fuldfladig limafsmitning!

Anhydritpudslag skal altid primes og spartles med en egnet ARDEX 
spartelmasse 

Undergulve, som ikke er bestandige mod blødgører, spartles med en 
egnet ARDEX spartelmasse i en lagtykkelse på min. 2 mm.

Materialeforbrug:  Ca. 800 - 1.800 g/m²  
Temperatur:  Ikke under + 18 °C
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %
Afluftningstid:  Ingen
Monteringstid:  Ca. 40 min. 
EMICODE:  EC1 Plus
Levering:  Spande á 18 kilo netto
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ARDEX AF 485
SMP-baseret parketlim

• Specialt velegnet til massive trægulve – også i brede formater
• Meget emissionsfattig
• Indeholder ikke opløsningsmidler eller vand
• Brugsklar, 1-komponent
• Høj slutstyrke

Anvendelsesområde
Fast SMP-lim med stor forskydningsstyrke til limning af massive 
trægulve også i brede formater • lamelparket • mosaikparket, høj-
kantsparket 16 mm tykke max 200 mm lange • stav- og rudeparket 
• 18 mm massivparket uden fer og not • massive parketstave med 
fer og not • massive korkgulve • lamelkork med kerne af MDF/HDF 
på egnede undergulve

Forberedelse af undergulvet
Undergulvet skal være plant, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning 
på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinier vedrørende 
fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.

Ved anvendelse ovenpå ARDEX K 55 lynspartelmasse i lagtykkelse 
op til 10 mm kan ARDEX AF 485 udlægges, når spartelmassen er 
gangbar efter ca. 60 min. Kontroller parketbelægningsbagsiden for 
fuldfladig limafsmitning!

Cementpudslag skal udføres i henhold til leverandørens anvisnin-
ger og gældende normer og afsluttende støvsuges grundigt. Hvis 
cementpudslaget er støvfrit, kan parketbelægningen limes direkte 
på undergulvet med ARDEX AF 485.

Anhydritpudslag skal altid primes og spartles med en egnet ARDEX 
spartelmasse. Undergulve, som ikke er bestandige mod blødgører, 
skal rengøres effektivt, og spartles med en egnet ARDEX spartel-
masse i en lagtykkelse på min. 2 mm.

Materialeforbrug: Ca. 800 – 1.500 g/m².
Temperatur: Ikke under 18 °C.
Relativ luftfugtighed: Ikke over 75%.
Afluftningstid: Ingen.
Monteringstid: Ca. 40 min. 
EMICODE: EC1 Plus.
Levering: Spande á 18 kilo netto.
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ARDEX AF 495
2-komponent PU-lim

• Universallim til parketgulve samt gummi- og PVC-belægninger 
• Meget høj stabilitet til hårdt belastede om råder  

(industri, sportsfaciliteter, tung transport)
• Høj varmebestandighed i krævende områder,  

f.eks. bag vindues facader

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. 2-komponent lim til klæbning af belægnin-
ger i højtbelastede områder: Højkantlamelparket iht. DIN EN 14761, 
max. 200 mm lang, min. 16 mm tyk • modulklodsgulve DIN EN 
14761, stavparket DIN EN 13226 • lamelparket iht. DIN EN 13489 
• massive plankegulve iht. DIN EN 13629 og DIN EN 13990, max. 
18 cm bred, tykkelses-/bredde forhold 1:8 • mosaikparket iht. DIN 
EN 13488 • gummibelægning i fliser • PVC-designbelægninger • 
linoleumsbelægninger • laminatbelægninger • kunstgræs-, gum-
migranulat, inden- og udendørsbelægninger på sugende og ikke 
sugende underlag 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

I hårdt belastede områder eller under parket anbefaler vi ARDEX FA 
20 fiberforstærket spartelmasse og ved tykkere lag ARDEX K 80. 
Udendørs anvendes ARDEX K 301 eller ARDEX A 46.

ARDEX AF 495 skal akklimatiseres inden forarbejdning. Hærde-
komponent B (flaskeindhold i lågdelen) blandes fuldstændigt med 
harpikskomponent A. Blandingen oprøres ved hjælp af en egnet 
boremaskine og piskeris i ca. 3 min. ved 300 - 600 o/min., indtil den 
har en homogen konsistens og ensartet farve.

Materialeforbrug:  Ca. 350 -1500 g/m²
Temperatur:  Ikke under 15 °C. Ved parket ikke under 18 °C.
Relativ luftfugtighed: Ikke over 75 %.
Forarbejdningstid:  Ca. 35 til 40 min.
Ilægningstid:  Ca. 50 min. 
EMICODE:  EC 1 Plus
Levering:  Spande á 6 kg.
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ARDEX AF 635
Opløsningsmiddelfri kontaktlim

• Dispersionsbaseret kontaktlim 
• Stort anvendelsesområde 
• Meget lav emission 
• Blødgører-resistent
• Lang klæbetid

Anvendelsesområde
Sugende og ikke sugende underlag, indendørs. Dispersionsbaseret 
kontaktlim til limning af tæpper og tekstilbelægninger • 1-lags og 
flerlags nålefiltbelægninger • linoleumsbelægninger med bagside 
af jute • homogene og heterogene PVC-belægninger • designgulve 
• CV-belægninger • gummibelægninger og -profiler • PVC-profiler • 
Isoleringsunderlag/-materialer på sugende og ikke sugende underlag 
indendørs

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for 
skillemidler og revner samt træk- og trykfast. Lakerede eller malede 
overflader skal ruslibes, før limning påbegyndes. Gammel lim, der 
stadig er klæbrig, skal fjernes. 

Eventuelle reparations- og udbedringsarbejder udføres med ARDEX 
K 5 lynspartelmasse. Til afretning og spartling af vægge anbefales 
ARDEX R 4 universalspartel. 

Forarbejdning
Limen påføres med en pensel eller en korthåret standard velourrulle 
(7-9 mm luvhøjde). Limen påføres på både underlaget og belægnin-
gen i et jævnt lag. Der må ikke forekomme områder med søer.

Materialeforbrug:  250 - 500 g/m²
Temperatur:  Ikke under + 15 °C
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %
Ilægningstid:  Indenfor 24 timer. 
EMICODE:  EC1 PLUS
Levering:  Spande á 1 kg netto.



62

ARDEX AF 720
Linoleums- og tæppelim

• Meget miljøvenlig
• Lugtfri efter udtørring
• Opløsningsmiddelfri
• Let påføring
• Velegnet til gulvvarme 

Anvendelsesområde
Indendørs, gulv. Dispersionslim til limning af linoleumsbelægninger 
• Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet 
bagside • vævede tekstilbelægninger • nålefilt på sugende underlag. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

Forarbejdning
Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen og være 
uden egen spændinger. 

ARDEX AF 720 omrøres om nødvendigt inden brug og påføres med 
en egnet tand spartel i et ensartet lag på det korrekt klargjorte under-
lag. Ved udlægningen skal overlappende limlag undgås. Afluftningsti-
den afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets temperatur, 
underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og kan være 
på 0-5 min.
 
Belægningen lægges i det godt klæbrige limlag (limen kan inden for 
den tilladte monteringstid virke udpræget tør, men limstrengene skal 
stadig være klæbrige). Belægningen tromles og gnides godt fast 
med det samme. Efter ca. 20 min. tromles belægningen igen. 

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet tandspartel og limmængde.
Temperatur:  Ikke under 15 °C.
Relativ luftfugtighed: Ikke over 75%
Afluftningstid:  Sugende underlag 0-5 min.
Ilægningstid:  Ca. 15 min. 
EMICODE:  EC1 Plus.
Levering:  Spande á 14 kg netto.
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ARDEX AF 830
Fikseringslim

• Meget miljøvenlig
• Opløsningsmiddelfri
• Til tæppefliser med filtbagside 
• Meget lavt forbrugi

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser 
med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af 
bitumen, væv, PVC eller PUR.

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. 
Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til monte-
ring på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for revner samt træk- og trykfast. ARDEX AF 830 skal anvendes ved 
temperaturer over +15 °C og RF mindre end 75 %. 

Forarbejdning
ARDEX AF 830 omrøres om nødvendigt inden brug. Limen påføres 
jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Søer af lim skal 
undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende edb-gulve, må der ikke 
komme fikseringslim mellem pladerne. Samlinger kan dækkes med 
klæbebånd inden påføring af fikseringslimen. Afluftningstid afhæn-
ger af rumklimaet og sugeevnen af materialer og underlag samt 
mængden af fiksering, der påføres. Under normale betingelser er 
afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke sugende 
underlag ca. 60 min. 

Materialeforbrug:  Tæppefliser med filtbagside: 120 - 140 g/m². 
Temperatur:  Ikke under 15 °C.
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %.
Afluftning:  20-30 min.
Monteringstid:  Ca. 3 timer.
EMICODE:  EC 1 PLUS.
Levering: Spande á 10 kg netto.
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ARDEX AF 900
Fixeringslim til SL-tæppefliser

• Meget miljøvenlig
• Opløsningsmiddelfri
• Hurtig udtørring
• Meget lavt forbrug 

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefli-
ser med bagside af bitumen eller væv • PVC • PUR

Kan anvendes til limning af ARDEX DS 40 plader inden pålægning af 
keramiske fliser.

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, 
fri for revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer 
vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX 
AF 900 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre 
end 75 %.

Forarbejdning
ARDEX AF 900 påføres jævnt over hele under laget med en maler-
rulle. Herved skal søer af lim undgås. Ved arbejde på allerede 
eksisterende EDB-gulve, må der ikke komme fixeringslim imellem 
pladerne. Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af 
fixeringslimen. Afluftningstiden afhænger af rumklimaet, materialer-
nes og underlagets sugeevne samt hvor stor mængde fixering der 
påføres. Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende 
underlag ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min. 
Tæppefliserne monteres når fixeringen er tørret glasklart op. Fliserne 
gnides godt fast i fixeringen.

Materialeforbrug:   70-90 g/m². Limning af DS 40 plader ca. 100 g/m².
Temperatur:  Ikke under 15 °C.
Relativ luftfugtighed:   ikke over 75 %.
Afluftning:  30 min. på sugende underlag 
   60 min. på ikke sugende underlag.
Monteringstid:   Op til 24 timer efter påføringen.
EMICODE:  EC 1.
Levering:  Spande á 10 kg netto. 
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ARDEX AF 2270
Ledende universallim

• Til tekstile og elastiske belægninger
• Meget store anvendelsesmuligheder
• Meget miljøvenlig
• Kan anvendes under tekstil-, linoleum- og  

gummibelægninger uden ledende grunding 
• Opløsningsmiddelfri

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. Ledende dispersionsklæber til klæbning af ledende 
tekstilbelægninger • nålefiltbelægninger • linoleumsbelægninger • 
PVC-belægninger • gummibelægninger op til 3,5 mm lagtykkelse 

på sugende underlag indendørs

ARDEX AF 2270 er kendetegnet ved dens universelle anvendelses-
muligheder samt gode begyndelses- og slutstyrke. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. 

Forarbejdning
ARDEX AF 2270 og gulvbelægningen skal akklimatiseres inden 
lægning. Belægningerne skal være spændingsfrie. Klæberen påføres 
jævnt på det forberedte underlag ved hjælp af en tandspartel. Det er 
vigtigt at undgå overlappende limspor. 

Tekstile belægninger og linoleum lægges i den våde lim indenfor 5 til 
20 minutter, PVC- og gummibelægninger i halvvåd lim. Alle belæg-
ninger masseres godt fast. Efter ca. 30 min. tromles belægningen; 
vanskelige belægninger kræver dog, at der tromles med det samme 
og igen når der er opnået en god klæbeeffekt for at opnå god 
vedhæftning. Sørg for, at der er limafsmitning på hele belægningens 
bagside.

Materialeforbrug:  250 - 600 g/m²
Temperatur:  Ikke under + 15 °C
Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %
Afluftningstid:  5-15 min.
Monteringstid: 5-40 min. 
EMICODE:  EC1 PLUS. 
Levering:  Spande á 18 kg netto
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ARDEX CW
Renseservietter

• Ekstremt stærke og modstandsdygtige, tekstilagtige servietter 
• Afgiver ikke fnug ved brug
• Imprægneret med et kraftigt, men skånsomt  

rengøringsmiddel
• Til fjernelse af lim- og epoxyrester på værktøj og  

belægninger

Anvendelsesområde
Fugtige renseservietter til skånsom fjernelse af ikke hærdet epoxy- 
og limrester på glatte belægninger (overflader) samt til grundig 
rengøring af værktøj og maskiner.

Velegnet til bl.a. fjernelse/rengøring af ikke hærdede rester af ARDEX 
2-K PU samt SMP- og epoxylim på belægninger som fx parket og 
keramik • ikke hærdede rester af dispersionslim på fx PVC-belæg-
ninger • limrester samt rester af ovennævnte materialer på værktøj 
og maskiner m.m. • cementrester, som fx cementslør, på keramiske 
belægninger • tilsmudsninger med fedt, olie, tjære, grafit, voks osv.

Forarbejdning
Doseringsbeholderens top åbnes og en serviet trækkes op gennem 
hullet i låget og afrives. Limrester eller tilsmudsninger duppes med 
renseservietten. Ved genstridige rester lades rengøringsmidlet virke 
et par minutter før aftørring. Behandlingen gentages om nødvendigt.
Låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre, at servietterne bevarer 
deres fugtighed.

Materialebasis:   Servietter: 70% viskose, 30% polyester    
   imprægneret med skånsomt rengøringsmiddel.
pH-værdi:   Ca. 5 (brugsopløsning) i flydende koncentrat.
Vægtfylde:   Ca. 1,01 kg /l væske.
Forpakning:   Kunststof-spand med 72 servietter 
   6 spande pr. karton.
Opbevaring:   Lagres koldt, men frostsikkert. Åbnede spande   
   skal lukkes tæt.
Lagring/holdbarhed:  Kan lagres i ca. 24 måneder i uåbnet, original   
   forpakning.
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ARDEX CA 20 P
SMP-montageklæber

• 1-komponent montageklæber på basis af  
silan-modificeret polymer.

• Til limning og montering af profiler, sokkellister, klem- 
lister, kabellister, isoleringsplader, træ og kunststoffer,  
metalprofiler, parketstave, keramiske fliser m.fl.

• Til sugende og ikke sugende underlag.

Anvendelsesområde
Til limning og montering af profiler, sokkellister, klemlister, kabel-
lister, isoleringsplader, træ og kunststoffer, metalprofiler, trappe-
skinner, parketstave og keramiske fliser m.m. på sugende og ikke 
sugende underlag. Metal må ikke være rustent, irret eller korroderet.

Til tætning af fuger i gulve og materialesamlinger i metal, træ, kera-
mik og kunststoffer.

Forberedelse af underlag
Underlaget skal være rent, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs 
og skillemidler. Underlaget kan være let fugtigt (uden vandfilm). 
Gamle limrester, dispersionsbundne lag, bitumen og asfalt/tjære skal 
fjernes. 

Forarbejdning
Aluminiumslåget i bunden af patronen fjernes, og beskyttelsesmem-
branen i patronens gevindstykke gennembrydes. Dysen påskrues 
og afskæres skråt i den ønskede bredde. Der kan anvendes hånd-, 
batteri- eller trykluftfugepistol.

ARDEX CA 20 P påføres i striber på underlaget eller på limemnet. 
Emnerne trykkes sammen indenfor 7 - 10 minutter ved 20 ºC. Ved 
punktlimning tages der hensyn til vægten på emnet, som skal limes. 
Afstand mellem limpunkter ca. 25 - 30 cm.

Materialeforbrug:  Ca 30 - 40 ml/pr. lbm.
Åbentid:  (23 °C/50 % RF) Ca. 7 - 10 minutter.
Temperatur:  +5 °C til +35 °C.
Hærdetid:  (23 °C/50 % RF) 3 - 4 mm/24 timer.
Temperatur- 
bestandighed:  -40 °C - +90 °C (kortvarigt op til +200 ºC,   
  15 - 20 min.).
EMICODE:  EC1.
Forpakning: Kartoner med 12 patroner á 310 ml.
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ARDEX LIM

Generelle retningslinier
I det følgende er angivet krav til underlag for ARDEX lim. Udgangs-
punktet er, at underlaget skal være jævnt, tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og revner samt træk- og trykfast.

Gulvbranchens retningslinier danner sammen med ARDEX’ egne for-
skrifter udgangspunkt for det følgende:

• Al limning bør foregå ved temperaturer på 18-25ºC. 
• Arbejdsområdet bør være fri for træk og uden direkte solindfald.
• Gulvvarme skal være slukket fra dagen før til efter limen er afhær-

det, dvs. når limen er overgået fra flydende til fast form.

Jævnt underlag: Underlaget skal være plant, dvs. at alle gulvets 
punkter indenfor en nærmere fastsat tolerance ligger i samme plan. 
Tolerancerne er følgende:

Belægningstype 2 m retholt 0,25 m retholt

Halvhård belægning:
Fx linoleum, vinyl, kork, polyolefine 
gummi eller lignende.

+/- 2 mm. +/- 0,6 mm.

Textilbelægninger: +/- 3 mm. +/- 0,9 mm.

Træ og laminatgulve: +/- 2 mm. +/- 0,6 mm.

Større tolerancer end de nævnte vil forøge limforbruget og forringe 
eller helt forhindre belægningens vedhæftning til underlaget.

Tørt underlag: Under udførelse eller efterfølgende brug af gulvet må 
der ikke ske en pludselig eller langvarig påvirkning af fugt, da dette 
kan nedbryde limen samt føre til uheldige deformationer i belægnin-
gen. For at forhindre skader skal følgende fugtgrænser som minimum 
være opfyldt på monteringstidspunktet ved limning på betonunderlag. 
Målingerne skal udføres midt i den underliggende beton jf. Gulvbran-
chens regler.

Gulvbelægning
Max. tilladelig relativ  

fugtprocent

Kvartsvinylfliser, nålefilt, tæpper. 90 % RF

Linoleum, vinyl, polyolefine, kork, 
gummi.

85 % RF

Trægulve Min. 35 %, max. 65 % RF
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Under og efter limning skal temperaturen i luft og undergulv være 18 
- 25 ºC, og luftfugtigheden mellem 35 og 85 %. For trægulve dog 
max. 65 % RF.

Træunderlag: Ved lægning af og limning på spånplade eller andre 
træbaserede pladegulve, skal den relative luftfugtighed ligge mellem 
35 og 65 % RF målt ved 20 ºC. Fugtprocenten i pladerne skal da 
være 8 - 12%. Ved limning i områder, hvor der er over 65 % RF vil der 
i takt med stigningen i luftfugtigheden komme dimensionsændringer i 
pladerne, som vil kunne ses igennem belægningen og pladerne vil slå 
sig ved yderligere fugtpåvirkning. 

Fast, bæredygtigt underlag, fri for revner, træk- og trykfast: 
Undergulvet skal kunne modstå og være i stand til at overføre de sta-
tiske og dynamiske belastninger, der fremkommer under brug fra fx 
nyttelast, møbler, personer og rullende færdsel. Det er derfor vigtigt 
at understrege betydningen af samvirket mellem belægningen, under-
laget/undergulvet og den bærende konstruktion. Overfladen skal være 
fast og stabil og alle løse partier fjernes og udbedres før belægningen 
limes.

Styrkeklasserne for betongulve bør som minimum opfylde følgende 
mindstekrav uanset, der efterfølgende anvendes cement- eller anhy-
dritbaserede flydemørtler/afretningslag eller støbeasfalt.

Belastnings-

klasse
A B C D

Typisk  
anvendelse

Bolig Let erhverv Erhverv Industri

Minimum  
betonstyrke*

20 Mpa 25 Mpa 30 Mpa 35 Mpa

For tryk- og bøjningstrækstyrke på cement- og anhydritbaserede flyde-
mørtler og afretningslag henvises til Gulvfakta afsnit 2.2.0.7 Styrker 
på støbeasfalt* afhænger af materialesammensætningen og leveran-
døren bør tages med på råd i de konkrete tilfælde. 

Belastningsklasse Middelværdi Min. værdi

Bolig 0,8 Mpa 0,5 Mpa

Let erhverv 1,1 Mpa 0,8 Mpa

Erhverv 1,5 Mpa 1,2 Mpa

Industri 2,0 Mpa 1,7 Mpa

Ovenfor ses tabel med aftræksstyrkeværdier for praksis kontrol (på 
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byggepladsen) på cement eller anhydritbaserede afretningslag eller 
flydemørtler målt efter 28 døgn. Aftræksværdier på støbeasfalt oply-
ses af asfaltentreprenøren i de konkrete tilfælde.

Fri for skillemidler: Undergulvet skal være frit for enhver form for 
curing, formolie, skæreolie, og oliespild, fedt, silikone m.m. Inden 
belægning monteres, skal alle rester af forurening fjernes ved enten 
ophugning, fræsning eller højtryksrensning, da lim eller belægning el-
lers kan nedbrydes.

Svejsning/trådfugning: Bør tidligst udføres efter 24 timer, når limen 
er afbundet. Dog bør belægningsleverandørens retningslinier altid føl-
ges. Visse belægningstyper har op til 48 timers ventetid før svejsning. 
Husk: PVC/vinyl svejses med svejsetråd; linoleum og gummi trådfu-
ges med en smeltetråd.

Egnet tandspartel: Betyder at tandspartlen er tilpasset belægnings-
bagsiden, underlaget og belægningsleverandørens anvisninger. Det er 
ikke tilstrækkeligt at bruge en grov og en fin. Der er til limprogram-
met knyttet i alt 14 forskellige limklinger; enkelte vil dog kun sjældent 
blive brugt. Ved limning med ledende lim er det specielt vigtigt, at den 
foreskrevne klingestørrelse og -form benyttes for at opnå den ledende 
effekt på limen.

Elektrisk ledende gulve: Må ikke forveksles med anti-statiske gulve, 
hvilket desværre ofte er tilfældet. Elektrisk ledende gulv betyder, at 
gulvet er i stand til at aflede elektrostatisk opladning og anvendes især 
på hospitalsoperationsstuer og indenfor fremstilling af finelektronik og 
sprængstoffremstilling. De krævede elektriske værdier opgives oftest 
som maksimalværdier for afledningsmodstanden i Ω.

Der udlægges altid kobberbånd midt under hver fliserække eller 
bane bredde. Båndene afsluttes 25 cm fra væggen og forbindes med 
tværgående kobberbånd pr. 30 m². Kontaktpunkterne loddes og tvær-
båndet jordes. Det er ofte nødvendigt også at anvende en elektrisk 
ledende lim. Den elektriske afledningsmodstand ligger sædvanligvis 
under 108 Ω målt efter EN 1081. Vær opmærksom på, at enkelte 
belægningsleverandører anbefaler ledende lim med grafit. Bruges der 
lim med ledende fibre skal belægningsleverandøren godkende limen 
først.

Antistatisk gulv: Betyder, at der ved almindelig brug ikke opstår 
elektrostatiske opladninger, som kan medføre generende udladninger 
(stød) ved berøring af jordede genstande, fx radiatorer o.l. Der anven-
des derfor antistatiske belægninger til dette formål.
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Opbevaring, transport og håndtering: Limen skal altid opbevares 
køligt, men frostfrit og har en lagringstid på 12 måneder. Transport til 
arbejdsstedet skal foregå beskyttet mod frost. Det kan være nødven-
digt at omrøre limen før brug, hvilket bedst sker med et lille piskeris på 
en batteriboremaskine. Alternativt røres med håndkraft med en pind 
eller lign.

Har en lim været udsat for frost er den ”død” og skal kasseres. Limen 
vil da have et grynet udseende.

Afluftningstid: Nogle belægningstyper og underlag kræver en vis af-
luftningstid før belægningen nedlægges i limen. En belægning med 
sugende bagside på sugende underlag nedlægges straks i den våde 
lim, mens en tæt belægning på ikke sugende underlag kræver op til 
45 minutters afluftningstid.

Monteringstid: Betegnelse for den tid, hvori belægningen kan mon-
teres i limen.

Vådlimning: Ved vådlimning bringes belægning og underlag i kontakt 
med hinanden så hurtigt efter limpåføringen som muligt. Vådlimning 
bruges, hvor belægning eller underlag er sugende. Spartling af gulve 
anvendes bl.a. for at opnå tilstrækkelig og ensartet sugeevne for li-
men. Derfor bør spartellag på ikke sugende underlag altid være min. 2 
mm for at kunne absorbere fugten fra limen. Fordelen ved vådlimning 
er, at der kan opnås god styrke og at der er mulighed for at justere 
belægningen efter nedlægning i limen.

Sen vådlimning: Visse belægningstyper kræver en sen vådlimning 
for at undgå dimensionsændringer i belægningen som følge af fugt-
påvirkninger fra limen. Ved sen vådlimning forstås, at limningen først 
foretages når størsteparten af vandet er fordampet, men der stadig 
er mulighed for at justere belægningen og opnå god styrke i limlaget.

Hæftlimning: Bør kun foretages med limtyper beregnet til formålet. 
Ved hæftlimning bringes fladerne først i kontakt med hinanden, når 
limen har opnået ”tape-effekt”. Ved tryk med fingeren på limstrengen 
må der ikke ske limafsmitning på fingeren. Hæftlimning anvendes ho-
vedsageligt, når hverken belægning eller underlag er sugende. Ved-
hæftning mellem lim og belægning/underlag bliver ikke så god som 
ved vådlimning og justering af belægning efter nedlægning er ikke 
muligt.
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Kontaktlimning: Ved kontaktlimning påføres limen begge flader. Li-
men skal være tør, før fladerne bringes i kontakt med hinanden. Det 
er ikke muligt efterfølgende at justere på belægningen. Kontaktlimning 
anvendes når andre limmetoder ikke kan benyttes. Vær opmærksom 
på, at gældende sikkerhedsforskrifter skal følges ved brug af opløs-
ningsmiddelholdig kontaktlim.

Tromling: For at opnå korrekt vedhæftning er det ofte nødvendigt 
at tromle belægningen. De fleste leverandører af hårde og halvhårde 
belægninger foreskriver, at tromling skal foretages. Der tromles første 
gang efter nedlægning af belægningen og anden gang efter ca. 30 
min. Der tromles først på langs og dernæst på tværs af belægningen. 
Tromlen bør veje mellem 50 - 75 kg.

Væglimning: Anvendes ved opsætning af homogene vinyl- og CV-
belægninger. Limen påføres vægfladerne med malerrulle. For at sikre 
den korrekte limmængde ved denne påføringsmetode, bør man straks 
efter påføringen trække en A1 eller A2 limklinge gennem limlaget. 
Størrelsen på limklingen og dermed forbruget afhænger af belæg-
ningstypen. Man bør sikre sig, at vægoverfladen er i stand til at bære 
vægten af belægningen, da homogene vægvinyler kan veje op til 3,5 
kg/m². Der kan med fordel afsættes blyantstreger på væggen til at 
styre belægningen ved montering. 

Efter en kort afluftning monteres belægningen i limen og gnides efter 
med gnidebræt. Der gnides fra midten af banerne og mod top/bund 
og siderne for ikke at få luft under belægningen. I hjørner kan belæg-
ningen med fordel varmes kortvarigt med varmeføn og trykkes i vinkel 
med hjørnerulle eller hjørnebrædt.



GIV DIN FAGLIGHED 
ET EKSTRA BOOST
GulvPartneren giver dig adgang til efteruddannelse 
i topklasse. Erfarne teknikere fra ARDEX styrker din 
faglighed, så du er klædt på til enhver opgave.

Du bliver up-to-date med den nyeste viden. Får styr på 
de seneste krav og regulativer. Lærer at håndtere de 
mest avancerede produkter.

Med vores efteruddannelse kan dine folk undgå 
dyrebare fejl. Vælge den rigtige løsning hver gang og 
levere den bedste kvalitet.

Du vælger selv præcis det område, hvor du gerne vil 
være blandt de dygtigste i faget. New Yorker-gulve. 
Radonsikring. Kritiske underlag. Cementforståelse. 

Eller et af de mange andre tilbud. Find dem på 
gulvpartneren.dk.
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ARDEX VÆRKTØJSGUIDE

Håndblandemaskine
Effekt 570 watt. Trinløs hastighed fra 

170 - 370 omdr./min. under belast-

ning.

Vogn til blandekar
Få spartelmassen nemmere rundt på 

byggepladsen med en vogn til 75 liters 

blandekar.

Trefod
Til montering af håndblandemaskine på 

75 l blande kar.

Støvskærm
Til støvfri oprøring. Støvskærmen 

påmonteres på trefoden med strips og 

en støvsuger sættes i hullet.

Blandekar
75 l og 30 l udført i kraftig plast.

DUSTFREE
Patentanmeldt støvreducering. Kan 

monteres på alle typer blandespande 

og tilsluttes støvsuger.
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Turbineskovl
Monteres på hånd blande maskine. Anv-

endes ved oprøring af selvnivellerende 

spartelmasser i 75 liter blandekar.

Propelblander
Anvendes med håndblandemaskine eller 

alm. boremaskine. Velegnet til selvnivel-

lerende spartelmasser.

Niveaupind
Til afsætning af højder ved spar-

tel- og nivelleringsarbejde på gulve. 

Selvklæbende.

Pigrulle med stænkskærm
Til selvnivellerende spartelmasser. 

Fjerner luftbobler i spartelmassen og 

danner en perfekt overflade. 

Bredde: 50 cm. Længde på pigge:  

11, 21 eller 31 mm.

Stopliste
Til afgrænsning ved spartling med 

selvnivellerende spartelmasser. Leveres 

i størrelsen:

• 15x15 mm x 2 m.

• 30x30 mm x 2 m.

ARDEX TP 50
Hindrer nedsivning af spartelmasser 

mellem gulv og væg, sikrer udluftning 

af konstruktionen og hindrer lydbroer. 

Leveres i ruller af 25 m.
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