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FORARBEJDNINGSTID

Ca. 3 timer (støbt
i fast kontakt)*

KLAR TIL
FLISEARBEJDE

ja

ja

BETON

ja

ja

CEMENTPUDSLAG

ja

ja

FORBRUG

SPARTELGUIDE

LAGTYKKELSER

60 min.

Ca. 3 timer (støbt
i fast kontakt)*

ANHYDRIT
STØBEASFALT

ja

TERRAZZO

ja

MAGNESIT

ja

SPÅN/
KRYDSFINER

ja

BRÆDDEGULVE

ja
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INDENDØRS PRODUKTER

10-60 mm

60 min.

PRODUKT

3,1-3,7 kg
pr. m2/cm

20-60 mm

PUDSLAGSCEMENT

ARDEX K 15

18,6 kg
pr. m2/cm

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ca. 2 timer

Ca. 2 timer

30 min.

30 min.

ARDEX A 35 MIX

3-30 mm

3-50 mm

SELVNIVELLERENDE SPARTELMASSE OG TYNDPUDS

ARDEX K 70
1,7 kg
pr. m2/cm

1,7 kg
pr. m2/cm

ja
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ja

Se ARDEX Værktøjsguide for valg af sparteludstyr. Kontakt altid
ARDEX, hvis du er i tvivl.

ja

Arbejdsprocessen 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.

ja

Blanding og udlægning
I et rent blandekar hældes koldt vand og under kraftig omrøring med håndblandemaskinen tilsættes spartelmassepulveret.
Der blandes til spartelmassen er klumpfri. Ved blanding af gulvspartelmasser er det vigtigt, at den angivne vandtilsætning overholdes meget nøje. Udlægningen foretages med en glat- eller
tandspartel.

ja

Ved udendørs spartling med ARDEX K 301 kan ARDEX P 51 ikke
anvendes. Her foretages en forvanding af overfladen til den er svagt
sugende.

ja

Primning af underlag
Indendørs skal underlaget altid primes med ARDEX P 51 inden
udlægning af spartelmassen. ARDEX P 51 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 til en glasklar film, før
spartling udføres.

ARDEX K 75

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

PRIMER

Ved valg, se ARDEX Spartelguide side 5 - 6.

Påføres med kost eller rulle

Hvilke belastninger vil spartelmassen blive udsat for?
Hvilken lagtykkelse skal spartelmassen udlægges i?
Arbejdets omfang (hvor mange m2 skal udlægges?)
Er arbejdet udendørs eller indendørs?

50-300 g/m2

1.
2.
3.
4.

ARDEX P 51

Valg af spartelmasse
Spartelmassen vælges ud fra 4 forudsætninger:

* Svømmende konstruktion efter 24 timer

Gode råd om spartling

BRÆDDEGULVE

ARDEX K 70
Grovkornet gulvspartelmasse

ja

ja

ja

ja
ja
Ca. 3 timer

ja
Ca. 3 timer

4-30 mm
1,7 kg
pr. m2/cm
ARDEX K 301
MIX

45 min.
2-20 mm
1,6 g/m2
pr. m2/cm
ARDEX K 301
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Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX K 70 er en cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning og nivellering af underlag med store
niveauforskelle.
Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, fliseog klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum,
entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum, 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.
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Underlaget skal altid primes - se primerguide. Ved udlægning af tætte
gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør.

30 min.

ja

ja
ja
Ca. 3 timer
2-30 mm
LETFLYDENDE
SPARTELMASSE

1,4 kg
pr. m2/cm
ARDEX A 46

STANDFAST SPARTELMASSE

20 min.

Ca. 60 min.
20-60 mm
22 kg
pr. m2/cm
ARDEX A 38 MIX

PUDSLAGSCEMENT

LAGTYKKELSER
FORBRUG
PRODUKT

INDEN- OG UDENDØRS PRODUKTER

SPARTELGUIDE

FORARBEJDNINGSTID

Ca. 4 timer

KLAR TIL
FLISEARBEJDE

ja

BETON

ja

CEMENTPUDSLAG

ANHYDRIT

STØBEASFALT

ja

TERRAZZO

MAGNESIT

SPÅN/
KRYDSFINER

• Cementbaseret gulvspartelmasse
og tyndpuds
• Selvnivellerende med optimale
flydeegenskaber
• Lagtykkelser fra 3 mm til 30 mm
uden iblanding af sand
• Særdeles velegnet til pumpning

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:

Ca. 5,1 l vand : 25 kg pulver
Ca. 1,7 kg pr. m²/mm
Ca. 30 minutter
Ca. 2 timer efter udlægning
Efter 28 døgn ca. 27 N/mm²
25 kg sække
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13,90 kg : 06,20 kg/m2

18,70 kg/m2

17,00 kg/m2

08,50 kg/m2

05,10 kg/m2

11 mm

10 mm

5 mm

3 mm

15,30 kg : 06,80 kg/m2

20,40 kg/m2
12 mm

16,70 kg : 07,40 kg/m2

22,10 kg/m2
13 mm

18,05 kg : 08,00 kg/m2

25,50 kg/m2

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.

23,80 kg/m2

20,80 kg : 09,20 kg/m2

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

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX K 75 er en spændingsfattig, letflydende
grovspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle spartelmasser og til opbygning
af fald mod afløb og lignende.

15 mm

19,40 kg : 08,60 kg/m2

17,85 kg : 11,00 kg/m2

•
•
•
•
•

14 mm

19,05 kg : 11,70 kg/m2

20,20 kg : 12,50 kg/m2
23,60 kg : 10,50 kg/m2

22,20 kg : 09,90 kg/m2

28,90 kg/m2

27,20 kg/m2

17 mm

16 mm

21,40 kg : 13,20 kg/m2

22,60 kg : 13,90 kg/m2
26,40 kg : 11,70 kg/m2

25,00 kg : 11,10 kg/m2

32,30 kg/m2

30,60 kg/m2

19 mm

18 mm

24,80 kg : 14,70 kg/m2

29,80 kg : 18,30 kg/m2
34,70 kg : 15,40 kg/m2

27,80 kg : 12,30 kg/m2

42,50 kg/m2

34,00 kg/m2

25 mm

20 mm

ARDEX K 70 : GRUS

35,70 kg : 22,00 kg/m2
41,70 kg : 18,50 kg/m2
51,00 kg/m2
30 mm

GRUS 0-8 MM 1 : 1/2
SAND 0-4 MM 1 : 1/3

ARDEX K 70 : SAND
ARDEX K 70

INTET TILSLAG
LAGTYKKELSE

MATERIALEFORBRUG VED TILSÆTNING AF SAND/GRUS.

HUSK: Anvend kun vasket og ovntørret tilsætningsmateriale. Tilsæt aldrig mere vand.

ARDEX K 70

Materialeforbrug ARDEX K 70

ARDEX K 75
Færdigblandet grovafretningsmasse

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Underlaget skal altid primes - se primerguide. Ved udlægning af tætte
gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør.
Bemærk: ARDEX K 75 kan ikke tilsættes yderligere sand!

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:
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Ca. 3,75 - 4,0 l vand : 25 kg pulver
Ca. 1,7 kg pr. m²/mm
Ca. 30 minutter
Ca. 2 timer efter udlægning
Efter 28 døgn ca. 27 N/mm²
25 kg sække
9

ARDEX A 46
Standfast, udendørs spartelmasse

ARDEX K 301
Udendørs spartelmasse

• Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker og revner
på gulve og vægge
• Til udbedring og opretning af trappetrin og
trappeafsatser
• Til opbygning af fald og opretning af gulvog vægflader i lagtykkelser fra 2 til 30 mm

•
•
•
•
•
•

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til reparation og spartling af beton,
cementpudslag, terrazzo, murværk (lecabeton), pudslag (ikke ren
kalkmørtel) samt andre egnede underlag. Gasbeton kun indendørs.

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

Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og maling. Kan også anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, thermalog saltvandsbade.

Velegnet som slidlag i lagerrum, værksteder, produktionshaller (industrielt 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.

Som slidlag på normalt belastede flader.
Til reparation før spartling med ARDEX K 301 udendørs spartelmasse.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler.
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.

Letflydende, cementbaseret spartelmasse
Gangbar efter ca. 2 - 3 timer
Til lagtykkelser fra 2 - 20 mm
Hurtig gangbar og hurtig belastbar
Revnefri
Kan pumpes

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt
fast og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler.
Som hæftebro udendørs eller på ekstremt tætte og glatte underlag,
f.eks. fliser og klinker, primes med ARDEX EP 2000. Se datablad for
ARDEX EP 2000.
Indendørs på sugende underlag i tørre rum primes med ARDEX P 51
fortyndet med vand 1 : 1.

Som hæftebro på tætte og glatte undergulve skal der først påføres et
lag ARDEX EP 2000, som sandes. Se datablad for ARDEX EP 2000.

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:

Ca. 6 - 7 l vand : 25 kg pulver
Ca. 1,4 kg pr. m²/mm
Ca. 15 - 20 minutter
Ca. 2 - 3 timer efter udlægning
Efter 28 døgn ca. 20 N/mm²
25 kg sække
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Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:

Ca. 5 l vand : 25 kg pulver
Ca. 1,6 kg pr. m²/mm
Ca. 30 - 45 minutter
Ca. 2 - 3 timer efter udlægning
Efter 28 døgn ca. 30 N/mm²
25 kg sække
11

ARDEX A 38 MIX pudslagscement

ARDEX A 35 MIX hurtigcement

Egenskaber
Anvendes A 38 MIX i stedet for almindelig cement til at støbe nye
cementgulve med, opnås en reduktion i hærdetiden. Gulvene er
gangbare efter 2 - 3 timer og kan anvendes fuldt ud efter 7 døgn.

Egenskaber
Anvendes A 35 MIX til at støbe et nyt cementgulv i stedet for
A 38 MIX, opnås en så stor reduktion i udtørrings- og hærdetider, at
gulvet kan anvendes fuldt ud efter 1 døgn. Den særlige ARDURAPIDeffekt sikrer, at der kan lægges tætte belægninger som f.eks. linoleum, vinyl, træparket eller keramiske fliser allerede indenfor 1 døgn
uanset lagtykkelsen.

A 38 MIX er frost- og vandfast og kan anvendes indendørs og
udendørs til støbning af afretningslag i områder som f.eks. boliger,
kontorer, kældre, garager, terrasser, altaner, balkoner, ramper,
bassiner m.m.
A 38 MIX har allerede efter 7 døgn en styrke som beton 30 - 45. Den
høje styrke kan udnyttes til at reducere tykkelsen på et svømmende
gulv helt ned til 35 mm.
A 38 MIX kan lægges i fast kontakt fra 20 mm på f.eks. beton eller
som svømmende konstruktion på hårde underlag som beton/fliser
adskilt af plastfolie fra 35 mm. På isolering skal minimumstykkelsen
dog altid være 40 mm. Ved udlægning som svømmende gulv udendørs skal minimumstykkelsen altid være 50 mm.

Ved ekstreme tidskrav er det endog muligt at reducere ventetiden
helt ned til 5 timer. Ved glatspartling med ARDEX A 55, når ARDEX
A 35 MIX cementgulvet er gangbart efter kun 3 timer, kan du efter
yderligere 1-2 timer klæbe en tæt belægning på gulvet og tage det
nye gulv i brug. A 35 MIX må kun anvendes indendørs i områder som
f.eks. boliger, kontorer, institutioner, kældre og hobbyrum.

A 38 MIX kan belægges med keramiske fliser, natursten, tæpper,
parket og bløde belægninger som f.eks. linoleum, vinyl, pvc m.m.

Med A 35 MIX kan der opnås betydelig besparelse på leje og drift
af udtørringsudstyr, fordi alt blandevandet i A 35 MIX cementen
bliver bundet i cementen og derfor ikke skal tørre ud. 24 timer efter
støbningen afgives der ikke længere fugt fra gulvet til omgivelserne
og der kan altså slukkes for udtørringen. Med traditionel cement kan
det være nødvendigt at lade affugtere køre i 2 til 4 måneder, før
gulvet er tørt.

Produktbeskrivelse
A 38 MIX anvendes til støbning af gulve som skal belastes hurtigt.

A 35 MIX kan lægges i fast kontakt eller som svømmende konstruktion på isolering og/eller plastfolie.

A 38 MIX kan beklædes med keramiske fliser og natursten 4 timer
efter gulvet er støbt.

A 35 MIX kan belægges med keramiske fliser, natursten, tæpper,
parket og bløde belægninger som f.eks. linioleum, vinyl, pvc m.m.

Skal A 38 MIX beklædes med tæpper, parket, linoleum, vinyl, pvc
m.m. skal der altid foretages en fugtmåling i henhold til GSO's
(Gulvbranchens Oplysningsråd) regler. Fugtmålingen skal foretages
uanset om gulvet er i fast kontakt eller som svømmende konstruktion. Fugtmålingen foretages tidligst 2 døgn efter støbningen og vil
som regel vise, at gulvet kan belægges (ved temperatur ≥ 10°C og
luftfugtighed ≤ 70 % RF).

A 35 MIX opnår allerede efter 1 døgn styrke som beton 25. Dette kan
udnyttes til at reducere tykkelsen på et svømmende gulv helt ned til
35 mm. Den hurtige styrkeudvikling betyder også, at f.eks. opsætning af vægge allerede kan begynde dagen efter gulvet er støbt.

A 38 MIX opnår styrker på 35 N/mm². Den høje styrke betyder, at
lagtykkelsen kan minimeres. I fast kontakt kan pudslaget lægges i
min. 20 mm lagtykkelse. I svømmende konstruktion kan A 38 MIX
udlægges i minimum 35 mm ved almindelig boliglast. Ved større
last kan det være nødvendigt at øge lagtykkelsen på pudslaget. Det
nystøbte pudslag er gangbart 2 - 3 timer efter det er støbt, og fuldt
belastningsklart efter 1 døgn.
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A 35 MIX er på grund af den meget lille mindstetykkelse særdeles
velegnet på områder, hvor der er problemer med opstigende grundfugt. Her udlægges blot en tæt fugtspærre, og på denne udstøbes
en ny 35 mm betonplade. 24 timer efter kan der monteres en tæt
gulvbelægning uden risiko for fugt.
A 35 MIX er MK-godkendt til anvendelse i vådrum. Denne godkendelse betyder, at A 35 MIX kan anvendes som betongulv i etageadskillelser af træbjælkelag med en lagtykkelse på ned til 45 mm.
(se beskrivelse på side 28-29)
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Produktbeskrivelse
ARDEX A 35 MIX er en færdigblandet cement, som oprøres til jordfugtig konsistens og anvendes til støbning af gulve, hvor der stilles
krav til ekstrem hurtig udtørring og styrkeudvikling.

Svumning til ARDEX A 38 MIX: ARDEX E 100 fortyndes med vand
i forholdet 1 : 1 og blandes med ARDEX A 38 MIX. Til 25 kg pulver
anvendes 1,75 l ARDEX E 100 og 1,75 l vand. Svumningen kostes ud
på underlaget, og ARDEX A 38 MIX pudslaget udlægges vådt i vådt.

ARDEX A 35 MIX støbt i fast kontakt kan beklædes med keramiske
fliser og natursten allerede 3 timer efter gulvet er støbt.

Når ARDEX A 38 MIX og ARDEX A 35 MIX udlægges som cementpudslag i svømmende konstruktion på folie eller geotekstil, skal der
altid lægges 2 lag, der fungerer som glidelag. Dette glidelag kan
bestå af f.eks. 2 lag PE-folie 0,20 mm, som udlægges med rigelige
overlæg, eventuelt med tapede samlinger.

ARDEX A 35 MIX støbt som svømmende gulv kan beklædes med
belægninger, som f.eks. keramiske fliser, natursten, tæpper, parket,
linoleum, vinyl, pvc m.m. allerede 24 timer efter gulvet er støbt.
ARDEX A 35 MIX opnår styrker på 35 N/mm². Allerede efter 1 døgn
har ARDEX A 35 MIX opnået en så høj styrke, at gulvet kan tåle
belastninger, som disse optræder i almindelige boliger og kontorer.
Det nystøbte pudslag er gangbart 3 timer efter støbning, og fuldt
belastningsklart efter 1 døgn.

Når ARDEX A 38 MIX og ARDEX A 35 MIX udlægges som cementpudslag i svømmende konstruktion på isolering, skal isoleringen
være af en hård, trykfast type som f.eks. støbebatts eller EPS G150.
Oven på isoleringen skal der altid lægges et glidelag. Dette glidelag
kan bestå af f.eks. 2 lag PE-folie 0,20 mm, som udlægges med
rigelige overlæg, eventuelt med tapede samlinger.

Den høje styrke betyder, at lagtykkelsen kan minimeres. I fast kontakt kan pudslaget lægges i minimum 20 mm lagtykkelse. I svømmende konstruktion kan ARDEX A 35 MIX udlægges i minimum 35
mm ved almindelig boliglast. Ved større last kan det være nødvendigt
at øge lagtykkelsen på pudslaget. Skal der fliser eller natursten på
gulvet skal minimumstykkelsen dog være 45 mm.
Bemærk!
ARDEX A 35 MIX leveres også som ren cement under navnet ARDEX
A 35. Egenskaber og forarbejdning er ens uanset valg af produkt.
For blandingsforhold se datablad s. 25
Forarbejdning
ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX forarbejdes på samme måde
som almindelig jordfugtig cementmørtel. Produkterne oprøres med
tvangsblander til en jordfugtig konsistens. Undgå overskudsvand da
produkterne kun binder den foreskrevne vandmængde. Den færdige
betonblanding kan forarbejdes i 1 time.
Når ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX udlægges som cementpudslag i fast kontakt til underlaget, skal der påføres et svummelag.
Svumning til ARDEX A 35 MIX: ARDEX E 100 fortyndes med vand
i forholdet 1 : 1 og blandes med ARDEX A 35 MIX. Til 25 kg pulver
anvendes 1,75 l ARDEX E 100 og 1,75 l vand. Svumningen kostes ud
på underlaget, og ARDEX A 35 MIX pudslaget udlægges vådt i vådt.
14
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Tykkelse
7,4 kg A35+30 kg grus

Kg/m2

93 kg A35+375 kg grus

74 kg A35+300 kg grus

Kg/10 m2

185 kg A35+740 kg grus

150 kg A35+600 kg grus

Kg/20 m2

279 kg A35+1.125 kg grus

222 kg A35+900 kg grus

Kg/30 m2

444 kg A35+1.800 kg grus

372 kg A35+1.500 kg grus

300 kg A35+1.200 kg grus

Kg/40 m2

555 kg A35+2.250 kg grus

465 kg A35+1.875 kg grus

370 kg A35+1.500 kg grus

Kg/50 m2

Materialeforbrug ARDEX A 35

ARDEX A 35 - Materialeforbrug / kg

20 mm
9,3 kg A35+37,5 kg grus
333 kg A35+1.350 kg grus

Iblandet grus 1 : 4 - kornstørrelse 0-8 mm

25 mm
220 kg A35+900 kg grus

648 kg A35+2.592 kg grus

111 kg A35+450 kg grus

750 kg A35+3.000 kg grus

11,1 kg A35+45 kg grus
518 kg A35+2.072 kg grus

30 mm
389 kg A35+1.556 kg grus

A 35 MIX / A 38 MIX

A 35 MIX: min. 35 mm.

A 35 MIX / A 38 MIX

A 35 MIX: min. 35 mm.

A 38 MIX: min. 40 mm.

LANGE PLADER SKAL INDDELES:

17
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259 kg A35+1.036 kg grus

Bredde 1,5 m

130 kg A35+520 kg grus

Svindfuge

13 kg A35+52 kg grus

≤

35 mm

Længde = 2 gange bredde = 3,0 m

825 kg A35+3.375 kg grus

Dilatationsfuger må aldrig lukkes.

600 kg A35+2.400 kg grus

Max. feltstørrelse 20 - 30 m2
Ekspansionsmulighed langs alle kanter
Ingen indspændinger ved døre og lign.
Indlæg svindfuger afhængig af gulvets geometri
Ved ilægning af varmekabler skal der etableres dilatationsfuger

Max. ≤ 6 m

Max. ≤ 6 m

OBS: Svindfuger kan lukkes efter endt afhærdning.

450 kg A35+1.800 kg grus

A 35 MIX / A 38 MIX

Max. ≤ 6 m

300 kg A35+1.200 kg grus

HUSK:

150 kg A35+600 kg grus

FELTSTØRRELSER

15 kg A35+60 kg grus

Bemærk! Ved støbning i lagtykkelser over 60 mm er det vigtigt at
ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX komprimeres tilstrækkeligt!

40 mm

Støttebatts eller
polystyrenplader

925 kg A35+3.700 kg grus

2 lag PE-folie 0,20 mm

660 kg A35+2.700 kg grus

Lagtykkelse:

740 kg A35+2.960 kg grus

SVØMMENDE
ISOLERING OG FOLIE

495 kg A35+2.025 kg grus

Betondæk / råbeton

555 kg A35+2.220 kg grus

A 38 MIX: min. 35 mm.

330 kg A35+1.350 kg grus

2 lag PE-folie 0,20 mm

370 kg A35+1.500 kg grus

Lagtykkelse:

165 kg A35 675 kg grus

SVØMMENDE
FOLIE

185 kg A35+740 kg grus

Betondæk / råbeton

16,5 kg A35 67,5 kg grus

Svumning

18,5 kg A35+74 kg grus

Lagtykkelse: min. 20 mm.

45 mm

FAST KONTAKT

50 mm

ARDEX A 35 MIX OG ARDEX A 38 MIX
Konstruktive forhold

1.110 kg A35+4.440 kg grus 1.480 kg A35+5.920 kg grus 1.850 kg A35+7.400 kg grus

Kg/m2

6,2 kg A35 + 31 kg grus

7,8 kg A35 + 38,7 kg grus

9,3 kg A35 + 46,5 kg grus

Tykkelse

20 mm

25 mm

30 mm

140 kg A35 + 697 kg grus
109 kg A35 + 545 kg grus

124 kg A35 + 620 kg grus
93 kg A35 + 465 kg grus
78 kg A35 + 387 kg grus
Kg/10 m2

280 kg A35 + 1.394 kg grus 420 kg A35 + 2.091 kg grus 560 kg A35 + 2.788 kg grus 700 kg A35 + 3.485 kg grus
Kg/30 m2

186 kg A35 + 930 kg grus
Kg/40 m2

Kg/50 m2

248 kg A35 + 1.240 kg grus 310 kg A35 + 1.550 kg grus

234 kg A35 + 1.161 kg grus 310 kg A35 + 1.550 kg grus 390 kg A35 + 1.935 kg grus

279 kg A35 + 1.395 kg grus 372 kg A35 + 1.860 kg grus 475 kg A35 + 2.325 kg grus

217 kg A35 + 1.085 kg grus 326 kg A35 + 1.630 kg grus 434 kg A355 + 2.170 kg grus 543 kg A35 + 2.715 kg grus

248 kg A35 + 1.240 kg grus 372 kg A35 + 1.860 kg grus 496 kg A35 + 2.480 kg grus 620 kg A35 + 3.100 kg grus
155 kg A35 + 775 kg grus

186 kg A35 + 930 kg grus
Kg/20 m2

124 kg A35 + 620 kg grus

ARDEX A 35 - Materialeforbrug / kg

Iblandet grus 1 : 5 - kornstørrelse 0-8 mm

62 kg A35 + 310 kg grus

Materialeforbrug ARDEX A 35

310 kg A35 + 1.550 kg grus 465 kg A35 + 2.325 kg grus 620 kg A35 + 3.100 kg grus 775 kg A35 + 3.875 kg grus

2,0 m3

1.147 kg A35+4.588 kg grus 1.517 kg A35+6.068 kg grus 1.887 kg A35+7.548 kg grus

155 kg A35 + 775 kg grus

740 kg A35+2.960 kg grus

1.184 kg A35+4.736 kg grus 1.554 kg A35+6.216 kg grus 1.924 kg A35+7.696 kg grus

16 kg A35 + 77 kg grus

1,0 m3

777 kg A35+3.108 kg grus

1.221 kg A35+4.884 kg grus 1.591 kg A35+6.364 kg grus 1.961 kg A35+7.844 kg grus

14 kg A35 + 69,7 kg grus

370 kg A35+1.480 kg grus

814 kg A35+3.256 kg grus

1.258 kg A35+5.032 kg grus 1.628 kg A35+6.512 kg grus 1.998 kg A35+7.992 kg grus

50 mm

0,0 m3

407 kg A35+1.628 kg grus

851 kg A35+3.404 kg grus

1.295 kg A35+5.180 kg grus 1.665 kg A35+6.660 kg grus 2.035 kg A35+8.140 kg grus

45 mm

0 kg A35+0 kg grus

444 kg A35+1.776 kg grus

888 kg A35+3.552 kg grus

11 kg A35 + 55 kg grus

m3

37 kg A35+148 kg grus

481 kg A35+1.924 kg grus

925 kg A35+3.700 kg grus

12,4 kg A35 + 62 kg grus

0,0 m³

74 kg A35+296 kg grus

518 kg A35+2.072 kg grus

40 mm

0,1 m³

111 kg A35+444 kg grus

555 kg A35+2.220 kg grus

1.369 kg A35+5.476 kg grus 1.739 kg A35+6.956 kg grus 2.109 kg A35+8.436 kg grus

1.332 kg A35+5.328 kg grus 1.702 kg A35+6.808 kg grus 2.072 kg A35+8.288 kg grus

35 mm

0,2 m³

148 kg A35+592 kg grus

999 kg A35+3.996 kg grus

962 kg A35+3.848 kg grus

T

0,3 m³

185 kg A35+740 kg grus

629 kg A35+2.516 kg grus

592 kg A35+2.368 kg grus

Materialeforbrug ARDEX A 35

ARDEX A 35 – Materialeforbrug / m3

0,4 m³

222 kg A35+888 kg grus

Iblandet grus 1 : 4 - kornstørrelse 0-8 mm

0,5 m³

259 kg A35+1.036 kg grus

1.073 kg A35+4.292 kg grus 1.443 kg A35+5.772 kg grus 1.813 kg A35+7.252 kg grus 2.183 kg A35+8.732 kg grus

1.036 kg A35+4.144 kg grus 1.406 kg A35+5.624 kg grus 1.776 kg A35+7.104 kg grus 2.146 kg A35+8.584 kg grus

5,0 m3

0,6 m³

703 kg A35+2.812 kg grus

666 kg A35+2.664 kg grus

4,0 m3

0,7 m³

333 kg A35+1.332 kg grus

296 kg A35+1.184 kg grus

3,0 m3

0,9 m³

0,8 m³

19
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1.085 kg A35+5.425 kg grus 1.395 kg A35+6.975 kg grus 1.705 kg A35+8.525 kg grus
1.116 kg A35+5.580 kg grus 1.426 kg A35+7.130 kg grus 1.736 kg A35+8.680 kg grus
1.147 kg A35+5.735 kg grus 1.457 kg A35+7.285 kg grus 1.767 kg A35+8.835 kg grus
1.178 kg A35+5.890 kg grus 1.488 kg A35+7.440 kg grus 1.798 kg A35+8.990 kg grus
1.209 kg A35+6.045 kg grus 1.519 kg A35+7.595 kg grus 1.829 kg A35+9.145 kg grus

775 kg A35+3.875 kg grus
806 kg A35+4.030 kg grus
837 kg A35+4.185 kg grus
868 kg A35+4.340 kg grus
899 kg A35+4.495 kg grus

465 kg A35+2.325 kg grus
496 kg A35+2.480 kg grus
527 kg A35+2.635 kg grus
558 kg A35+2.790 kg grus
589 kg A35+2.945 kg grus

93 kg A35+465 kg grus
124 kg A35+620 kg grus
155 kg A35+775 kg grus
186 kg A35+930 kg grus
217 kg A35+1.085 kg grus
248 kg A35+1.240 kg grus
279 kg A35+1.395 kg grus

0,3 m³
0,4 m³
0,5 m³
0,6 m³
0,7 m³
0,8 m³
0,9 m³

5,0 m³

62 kg A35+310 kg grus

4,0 m³

434 kg A35+2.170 kg grus

403 kg A35+2.015 kg grus

372 kg A35+1.860 kg grus

341 kg A35+1.705 kg grus

744 kg A35+3.720 kg grus

713 kg A35+3.565 kg grus

682 kg A35+3.410 kg grus

651 kg A35+3.255 kg grus

1.302 kg A35+6.510 kg grus 1.612 kg A35+8.060 kg grus

1.271 kg A35+6.355 kg grus 1.581 kg A35+7.905 kg grus

1.054 kg A35+5.270 kg grus 1.364 kg A35+6.820 kg grus 1.674 kg A35+8.370 kg grus

1.023 kg A35+5.115 kg grus 1.333 kg A35+6.665 kg grus 1.643 kg A35+8.215 kg grus

992 kg A35+4.960 kg grus

961 kg A35+4.805 kg grus

1.240 kg A35+6.200 kg grus 1.550 kg A35+7.750 kg grus

31 kg A35+155 kg grus

3,0 m³
930 kg A35+4.650 kg grus

0,2 m³

2,0 m³
620 kg A35+3.100 kg grus

0,1 m³

1,0 m³
310 kg A35+1.550 kg grus

0,0 m³
0 kg A35+0 kg grus

m³

Iblandet grus 1 : 5 - kornstørrelse 0-8 mm

ARDEX A 35 – Materialeforbrug / m3

0,0 m³

Materialeforbrug ARDEX A 35

0,0 m3

2,0 m3

5.766 kg A35 MIX
5.580 kg A35 MIX
3,0 m3

7.626 kg A35 MIX
7.440 kg A35 MIX
4,0 m3

9.486 kg A35 MIX
9.300 kg A35 MIX
5,0 m3

ARDEX A 35 MIX - Materialeforbrug / m³

1,0 m3

3.906 kg A35 MIX
3.720 kg A35 MIX

Materialeforbrug ARDEX A 35 MIX

m3

2.046 kg A35 MIX

9.858 kg A35 MIX
9.672 kg A35 MIX

1.860 kg A35 MIX

186 kg A35 MIX

7.812 kg A35 MIX

0,0 m³

0,1 m³

5.952 kg A35 MIX

10.044 kg A35 MIX

4.092 kg A35 MIX

10.416 kg A35 MIX
10.230 kg A35 MIX

2.232 kg A35 MIX

8.370 kg A35 MIX

10.602 kg A35 MIX

372 kg A35 MIX

8.556 kg A35 MIX

10.788 kg A35 MIX

0,2 m³

6.510 kg A35 MIX

8.742 kg A35 MIX

10.974 kg A35 MIX

8.184 kg A35 MIX

6.696 kg A35 MIX

8.928 kg A35 MIX
7.998 kg A35 MIX

4.650 kg A35 MIX

6.882 kg A35 MIX

9.114 kg A35 MIX

6.324 kg A35 MIX

4.836 kg A35 MIX

7.068 kg A35 MIX
6.138 kg A35 MIX

2.790 kg A35 MIX

5.022 kg A35 MIX

7.254 kg A35 MIX

4.464 kg A35 MIX

2.976 kg A35 MIX

5.208 kg A35 MIX
4.278 kg A35 MIX

930 kg A35 MIX

3.162 kg A35 MIX

5.394 kg A35 MIX

2.604 kg A35 MIX

1.116 kg A35 MIX

3.348 kg A35 MIX
2.418 kg A35 MIX

0,5 m³

1.302 kg A35 MIX

3.534 kg A35 MIX

744 kg A35 MIX

0,6 m³

1.488 kg A35 MIX
558 kg A35 MIX

0,7 m³

1.674 kg A35 MIX

0,4 m³

0,8 m³
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0,3 m³

0,9 m³

20

0,0 m³

1,0 m³

2,0 m³

6.820 kg A35 MIX

6.600 kg A35 MIX

3,0 m³

9.020 kg A35 MIX

8.800 kg A35 MIX

4,0 m³

11.220 kg A35 MIX

11.000 kg A35 MIX

5,0 m³

ARDEX A 38 MIX - Materialeforbrug / m³

Materialeforbrug ARDEX A 38 MIX

m³

4.620 kg A35 MIX

4.400 kg A35 MIX

11.660 kg A35 MIX

11.440 kg A35 MIX

2.420 kg A35 MIX

220 kg A35 MIX

9.460 kg A35 MIX

9.240 kg A35 MIX

2.200 kg A35 MIX

0,1 m³

7.260 kg A35 MIX

7.040 kg A35 MIX

0,0 m³

5.060 kg A35 MIX

12.100 kg A35 MIX

11.880 kg A35 MIX

4.840 kg A35 MIX

9.900 kg A35 MIX

9.680 kg A35 MIX

2.860 kg A35 MIX

7.700 kg A35 MIX

7.480 kg A35 MIX

2.640 kg A35 MIX

5.500 kg A35 MIX

5.280 kg A35 MIX

660 kg A35 MIX

3.300 kg A35 MIX

3.080 kg A35 MIX

12.540 kg A35 MIX

12.320 kg A35 MIX

440 kg A35 MIX

880 kg A35 MIX

10.340 kg A35 MIX

10.120 kg A35 MIX

0,3 m³

1.100 kg A35 MIX

8.140 kg A35 MIX

7.920 kg A35 MIX

0,2 m³

0,5 m³

0,4 m³

5.940 kg A35 MIX

5.720 kg A35 MIX

46 kg A35 MIX

56 kg A35 MIX

65 kg A35 MIX

74 kg A35 MIX

83 kg A35 MIX

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

93 kg A35 MIX
Kg/m²

37 kg A35 MIX

20 mm

Materialeforbrug ARDEX A 35 MIX

Tykkelse

50 mm

1.850 kg A35 MIX
1.665 kg A35 MIX
1.480 kg A35 MIX
1.295 kg A35 MIX
925 kg A35 MIX

1.110 kg A35 MIX
Kg/20 m²

740 kg A35 MIX

2.775 kg A35 MIX
2.498 kg A35 MIX
2.220 kg A35 MIX
1.943 kg A35 MIX
1.665 kg A35 MIX
1.388 kg A35 MIX
Kg/30 m²

1.110 kg A35 MIX

ARDEX A 35 MIX - Materialeforbrug / kg

Kg/10 m²

370 kg A35 MIX

463 kg A35 MIX

555 kg A35 MIX

648 kg A35 MIX

740 kg A35 MIX

833 kg A35 MIX

925 kg A35 MIX

Kg/40 m²

1.480 kg A35 MIX

1.850 kg A35 MIX

2.220 kg A35 MIX

2.590 kg A35 MIX

2.960 kg A35 MIX

3.330 kg A35 MIX

3.700 kg A35 MIX

Kg/50 m²

1.850 kg A35 MIX

2.313 kg A35 MIX

2.775 kg A35 MIX

3.238 kg A35 MIX

3.700 kg A35 MIX

4.163 kg A35 MIX

4.625 kg A35 MIX

12.980 kg A35 MIX

12.760 kg A35 MIX

3.740 kg A35 MIX

10.780 kg A35 MIX

10.560 kg A35 MIX

3.520 kg A35 MIX

8.580 kg A35 MIX

8.360 kg A35 MIX

1.540 kg A35 MIX

6.380 kg A35 MIX

6.160 kg A35 MIX

1.320 kg A35 MIX

4.180 kg A35 MIX

3.960 kg A35 MIX

0,7 m³

1.980 kg A35 MIX

1.760 kg A35 MIX

0,6 m³

0,9 m³

0,8 m³
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4.950 kg A35 MIX

5.500 kg A35 MIX
4.400 kg A35 MIX
3.300 kg A35 MIX
2.200 kg A35 MIX
1.100 kg A35 MIX

4.400 kg A35 MIX

3.960 kg A35 MIX
2.970 kg A35 MIX
1.980 kg A35 MIX
990 kg A35 MIX

3.850 kg A35 MIX

3.520 kg A35 MIX
2.640 kg A35 MIX
1.760 kg A35 MIX
880 kg A35 MIX

3.300 kg A35 MIX

3.080 kg A35 MIX
2.310 kg A35 MIX
1.540 kg A35 MIX
770 kg A35 MIX

2.750 kg A35 MIX

2.640 kg A35 MIX
1.980 kg A35 MIX
1.320 kg A35 MIX
660 kg A35 MIX

2.200 kg A35 MIX
1.650 kg A35 MIX
1.100 kg A35 MIX
550 kg A35 MIX

Kg/50 m²

2.200 kg A35 MIX

Kg/40 m²

1.760 kg A35 MIX

Kg/30 m²

1.320 kg A35 MIX

Kg/20 m²

880 kg A35 MIX

Kg/10 m²

440 kg A35 MIX

•
•
•
•

Med ARDURAPID-effekt
Gangbar efter 3 timer
MK-godkendt i 45 mm på bjælkelag
Til støbning af svømmende gulve
fra 35 mm
• Belægningsklar efter 24 timer – uanset
lagtykkelse

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX A 35 er en kunstharpiksforstærket specialcement til fremstilling af pudslag i faste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer, institutioner, kældre og hobbyrum m.m. ARDEX A 35 udlægges i fast kontakt på beton eller cementslidlag og i
svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts m.m. ARDEX A
35 pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på
normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX produkter. ARDEX A 35
kan ikke anvendes i vedvarende vandbelastede områder.
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler,
når ARDEX A 35 pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning
skal underlaget påføres et svummelag. Blanding: ARDEX P 51 eller
ARDEX E 100 fortyndes med vand i forholdet 1 : 1. I denne væske
iblandes ARDEX A 35 og sand, kornstørrelse 0 - 4 ligeledes i blandingsforholdet 1 : 1.

Kg/m²

44 kg A35 MIX

55 kg A35 MIX

66 kg A35 MIX

77 kg A35 MIX

88 kg A35 MIX

99 kg A35 MIX

110 kg A35 MIX

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Tekniske data
Blandingsforhold:

Tykkelse

ARDEX A 38 MIX - Materialeforbrug / kg
Materialeforbrug ARDEX A 38 MIX

ARDEX A 35
Hurtigcement

24

25 kg ARDEX A 35 pulver blandes med
100 - 125 kg grus med kornstørrelse
0 - 4 mm eller 0 - 8 mm, og tilsættes
6 - 11 l vand afhængig af sandets
fugtighed
Forbrug:
Ca. 3,7 kg pulver pr. m²/cm ved et
blandeforhold på 1 : 4
Ca. 3,1 kg pulver pr. m²/cm ved et
blandeforhold på 1 : 5
Forarbejdningstid:
Ca. 1 time ved 20 °C
Gangbar:
Ca. 3 timer efter udlægning
Trykstyrke:
Efter 28 døgn ca. 35 - 45 N/mm²
Emballagestørrelse: 25 kg sække
25

ARDEX A 35 MIX
Færdigblandet hurtigcement

ARDEX A 38 MIX
Færdigblandet, udendørs hurtigcement

• Med ARDURAPID-effekt
• MK-godkendt i 45 mm på bjælkelag
• 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

• Med ARDURAPID Plus-effekt.
• Gangbar allerede efter 2 - 3 timer
• Belægningsklar til fliser, naturstenfliser eller
membran allerede efter 4 timer.
• Til støbning i fast kontakt fra 20 mm.
• Til støbning af svømmende gulve fra
35 mm indendørs og 50 mm udendørs.

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX A 35 MIX er en færdigblandet cementmørtel
til fremstilling af pudslag i faste 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.

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. ARDEX A 38 MIX anvendes til fremstilling af
pudslag, som er hurtig gangbar og belægningsklar til fliser.

ARDEX A 35 MIX pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt
lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX produkter.
ARDEX A 35 MIX kan ikke anvendes i vedvarende vandbelastede områder.

ARDEX A 38 MIX kan udlægges i fast kontakt eller som svømmende
konstruktion på geotekstil, plastfolie og isolering med indbyggede
varmeslanger som underlag for fliser, naturstens- og betonfliser, elastiske og tekstile gulvbelægninger samt parket.
Belægningsklar efter 2 dage med elastiske og tekstile gulvbelægninger samt parket

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler, når
ARDEX A 35 MIX pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning
skal underlaget påføres et svummelag. Blanding: 1,75 liter ARDEX P
51 eller ARDEX E 100 fortyndes med 1,75 liter vand. I denne væske
iblandes 25 kg ARDEX A 35 MIX.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler, når
ARDEX A 38 MIX pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægningen
skal underlaget påføres en svummemørtel, der blandes som følger:
ARDEX E 100 fortyndes med vand i forholdet 1 : 1 og blandes med
ARDEX A 38 MIX. Til 25 kg pulver anvendes 1,75 l ARDEX E 100 og
1,75 l vand. Svumningen kostes ud på underlaget, og ARDEX A 38
MIX pudslaget udlægges vådt i vådt.

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:
Forarbejdningstid:
Gangbar:
Trykstyrke:
Emballagestørrelse:

1,8 l vand pr. 25 kg pulver.
Ca. 18,5 kg/m²/cm.
Ca. 1 time ved 20 °C.
Ca. 3 timer efter udlægning.
Efter 28 døgn ca. 35 N/mm².
25 kg sække.
26

2,0 l vand pr. 25 kg pulver.
22 kg pr. m²/cm.
Ca. 1 time ved 20 °C.
Ca. 3 timer efter udlægning ved 20 °C.
Efter 28 døgn ca. 45 N/mm².
25 kg sække.
27

ARDEX A 35
VÅDRUMSGULVET

A 35 VÅDRUMSGULVET er en speciel
MK-godkendt betonkonstruktion, som
kombinerer fordelene ved de lette,
tørre, pladegulve med de tunge, våde
betongulve.

MK-godkendt betongulv
til vådrum på træbjælkelag

A 35 VÅDRUMSGULVET støbes og
forarbejdes som almindelig beton og
opnår meget hurtigt høj styrke, stivhed og tæthed.

• Gangbar efter 3 timer
• Belægningsklar efter 1 døgn
• Indbygningshøjde kun 45 mm

A 35 VÅDRUMSGULVET er gangbar
efter 3 timer og kan belægges med
alle former for belægning allerede efter 24 timer.
A 35 VÅDRUMSGULVET er testet og
godkendt til svømmende konstruktion
i lagtykkelser fra 45 mm. Det betyder,
at indbygningshøjden er væsentlig lavere end ved normale betongulve.
F.eks. vil niveauforskellen på gulvet i
badeværelset og gulvet i det tilstødende rum være minimum 15 mm mindre
med A 35 VÅDRUMSGULVET end med
traditionel beton.
A 35 VÅDRUMSGULVET er baseret på
ARDEX A 35 hurtigcement. Hurtigcementen blandes med sand og oprøres med vand til en let bearbejdelig
cementmørtel. Hurtigcementen har
ARDURAPID-effekt, der betyder, at
mørtlen opnår en meget hurtig styrkeudvikling og fuldstændig udtørring
inden for 24 timer.
ARDEX A 35 leveres også færdigblandet med grus under navnet ARDEX
A 35 MIX. A 35 MIX skal kun tilføres
vand og har de samme egenskaber
som ARDEX A 35.
Gulvet skal udføres i overensstemmelse med:
• Gældende bygningsreglement
• Gældende anvisninger fra BY og
BYG samt i nøje overensstemmelse med denne vejledning.
Uddrag af MK-godkendelse: Godkendelsen MK 7.21/1588 meddeles på
følgende vilkår:
1. Bjælkeafstanden må ikke overstige
900 mm.
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2. ARDEX A 35 gulvkonstruktion kan
udføres i arealer op til 6 m². Ved
større arealer skal bjælkernes bæreevne eftervises ved beregning.
3. Det vandtætte lag skal opbygges
i nøje overensstemmelse med MK
7.22/1167 (herunder med en lagtykkelse på mindst 1 mm) og By
og Byg anvisning 200.
4. Det skal af VA-godkendelsen af det
anvendte gulvafløb fremgå, at det
er godkendt til brug i støbte gulve
med vandtæt membran.
5. Lægningsarbejdet, navnlig hvad
angår udførelse af samlinger mellem gulv og væg samt omkring rørgennemføringer og gulvafløb, skal
foregå i nøje overensstemmelse
med A 35 VÅDRUMSGULVET fra
ARDEX Skandinavia A/S.
I ovennævnte tekst henvises til
MK 7.21/1167, som er vores
MK-godkendelse på ARDEX 8+9
vådrumsmembran. I denne fastslås det, at godkendelse kun er
gyldig under forudsætning af, at
samtlige anvendte produkter er af
ARDEX fabrikat.
A 35 VÅDRUMSGULVET kan udføres
i arealer op til 6 m² på eksisterende
træbjælkelag uden beregningsmæssig eftervisning af bjælkernes bæreevne og stivhed. På gulve som overskrider 6 m², skal bjælkernes bæreevne
og stivhed altid eftervises ved beregning. Uanset størrelsen af gulvet skal
bjælkelaget inspiceres og godkendes
af den stedlige bygningsmyndighed.
Bræddegulve og indskud skal fjernes
før inspektionen finder sted.
Hvis bjælkerne skønnes for svage til
at bære den øgede belastning med
betonudstøbning og vandtæt gulv,
skal deres styrke og stivhed kontrolleres ved beregning, og evt. nødvendig
forstærkning udføres. Hvis der findes
angreb af råd og svamp, skal alt angrebet træværk fjernes og erstattes
under fagkyndig kontrol, eller bjælkelag må udskiftes med betondæk.
Bjælkeafstanden må aldrig overstige
900 mm mellem bjælkerne.

29

ARDEX AM 100
Hurtighærdende grovpuds

ARDEX B 14
Betonreparationsmørtel

• Til opretning af gulv- og vægflader i tykke
og tynde lag.
• Let at forarbejde – kan filtses og glittes.
• Hærder hurtigt – fliser opsættes efter 2
timer.
• Velegnet til pudslag inden opsætning af
fliser.

• Til kosmetisk udbedring, opretning og
spartling af betonbygningsdele.
• Vand- og vejrbestandig.
• Hård og holdbar som beton.
• Hurtig styrkeudvikling.

Anvendelsesområde
Væg, inden- og udendørs. Til pudsning, udbedring og opretning af
vægflader af beton, letbeton, mursten, kalkcementpuds, og cementpuds.

Anvendelsesområde
Væg og loft, inden- og udendørs. Til kosmetiske reparationer på bygningsdele af gammel og ny beton i tykke og tynde lag, som:

Til hurtig reparation og udbedring af vægflader inden der opsættes
fliser på væggen.

• Udfyldning af huller fra kalkspringere og stenreder
• udbedring og glitning af væg- og loftsflader af beton, betonelementer og cementpuds.

Til pudslag og opbygning af fald, når der efterfølgende udlægges
fliser.

Strakt med sand til opretnings- og udjævningsarbejder, f.eks. før fliselægning ved tyndtlagsmetoden, på beton, cementpuds og murværk.

Kan filtses og glittes til færdig overflade.

Forbehandling af underlag
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, ru og
fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemidler. Løse
randzoner skal fjernes ned til fast underlag. Metaller skal påføres et
korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som hæftebro.

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, ru og fri for støv, snavs og andre skillemidler. Løstsiddende
puds, tapet og maling skal fjernes. Underlaget skal både indendørs
og udendørs være af en sådan beskaffenhed, at mørtlen kan hæfte
effektivt.
Til forbedring af vedhæftningen kan mørtlen skrabespartles på i et
tyndt lag. Umiddelbart derefter påføres mørtlen i den ønskede lagtykkelse.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 5,25 - 5,5 l vand : 25 kg pulver, som
tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3,25 rumdele
pulver
Vægtfylde:
1,2 kg/l
Vægtfylde (blandet) 1,9 kg/l
Forbrug:
Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:
Ca. 30 minutter ved 20 °C
Trykstyrke:
Efter 28 døgn ca. 20 N/mm²
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 6,25 l vand : 25 kg pulver, som
tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3,5 rumdele
pulver
Vægtfylde:
1,2 kg/l
Vægtfylde (blandet) 1,9 kg/l
Forbrug:
Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.
Forarbejdningstid:
Ca. 30 minutter ved 20 °C
Trykstyrke:
Efter 28 døgn ca. 20 N/mm²)
Emballagestørrelse: 25 kg sække
31

ARDEX A 18
Hæfteslæmme med farveindikator

ARDEX E 100
Mørtelhærder

• Hæftebro til afretningslag lagt i fast kontakt
på beton m.m.
• Med farveindikator, der viser åbentiden.
• Høj vedhæftning

• Øger styrken, elasticiteten og
vedhæftningen.
• Mindsker revnedannelse.
• Alkaliebestandig.

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. Som svumning til at opnå optimal vedhæftning ved støbning af afretningslag i fast kontakt. Tilsat grøn farveindikator, som viser, at svumningen stadig er våd og klæbrig og egnet til
at lægge afretningslaget i.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Flydende acryldispersion, der anvendes som tilsætningsvæske til mørtler af:

Kan anvendes sammen med:
•
•
•
•

ARDEX A 35, hurtigcement
ARDEX A 38, 4 timers hurtigcement
ARDEX A 35 MIX, hurtigmørtel
ARDEX A 38 MIX, 4 timers hurtigmørtel

og andre cementmørtler på fx beton samt eksisterende underlag som
gammel terrazzo, fliser m.m.
Forbehandling af underlag
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
påføres. Underlaget skal være fri for støv, snavs, maling, pudsrester,
curringolie og andre skillemidler. Eventuelle revner i eksisterende underlag (bortset fra dilatationsfuger) skal lukkes med ARDEX FB eller
ARDEX EP 2000 multifunktionel epoxy, som forarbejdes i henhold til
produkternes datablade. Hvis underlaget forvandes inden udlægningen af svumningen, skal vandpytter undgås.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 5,0 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3 rumdele pulver.
Forbrug:
Ca. 3 kg/m² ved 2 mm lagtykkelse.
Forarbejdningstid:
Ca. 60 minutter ved 20 °C
Emballagestørrelse: 20 kg sække
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•
•
•
•
•

Basiscement.
ARDEX B 10, beton-finspartelmasse.
ARDEX B 12, betonspartelmasse.
ARDEX B 14, betonreparationsmørtel.
ARDEX F 11, hvid facadespartelmasse.

og som tilsætning til mørtelsvumninger.
Forbedrer styrken, sejheden, vedhæftningen og spændingsegenskaberne. Forbedrer plasticiteten og forarbejdningskonsistensen på
mørtlen, uden at vandmængden øges. Giver holdbare reparationer
på beton, puds og undergulve samt betonelementer ved udbedring
af lunker, hjørner og kanter ved beskadigelse eller skader på grund
af ælde. Tillader tyndere undergulvspudslag i fast kontakt, øger slidstyrken og elasticiteten og forbedrer vedhæftningen af mørtler og
pudslag - også på glatte underlag. Øger mørtlens klæbestyrke ved
fliselægning og lægning af naturstensklinker.
Forbehandling af underlag
Se datablad for produktet, som ARDEX E 100 skal tilsættes.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Se datablad for produktet, som ARDEX E 100
skal tilsættes.
Forbrug:
Se datablad for produktet, som ARDEX E 100
skal tilsættes.
Emballagestørrelse: Dunke á 1,75 kg
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ca. 3,60 kg/m2

10 X 10 X 10 MM TANDSPARTEL

MATERIALEFORBRUG FLISEKLÆBERE

ca. 3,60 kg/m2

8 X 8 X 8 MM TANDSPARTEL

MATERIALEFORBRUG FLISEKLÆBERE

ca. 2,20 kg/m2

6 X 6 X 6 MM TANDSPARTEL

ca. 3,20 kg/m2

ca. 3,00 kg/m2

ca. 1,60 kg/m2

ca. 2,20 kg/m2

3 X 3 X 3 MM TANDSPARTEL

ca. 1,60 kg/m2

ca. 2,70 kg/m2

FLISEKLÆBER

ca. 1,00 kg/m2

ca. 2,10 kg/m2
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ARDEX X 701 F

ARDEX X 77

ca. 1,30 kg/ m2

ca. 2,60 kg/m2
ca. 3,20 kg/m2

ARDEX X 78

ca. 1,90 kg/m2
ca. 4,00 kg/m2

ca. 1,20 kg/m2

ca. 2,20 kg/m2

ARDEX X 77 S

ca. 3,30 kg/m2

Kontakt altid ARDEX, hvis du er i tvivl.
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ARDEX X 32

Fugning
Inden fugning undersøges det om fliseklæberen er tørret ensartet
op. Overskrid aldrig fugeklartiderne, som er opgivet på fliseklæbernes datablade og sække. Vær opmærksom på, at fugeklartiderne
kan være længere end angivet, afhængig af temperatur, relativ
luftfugtighed samt underlag og flisernes sugeevne. Tilsæt altid den
foreskrevne vandmængde ved hver blanding. Bland altid i samme
konsistens for at forhindre misfarvninger af fugen. Afvask ikke for
tidligt, og altid med den samme mængde vand.

ca. 4,50 kg/m2

1. Hvor stor er belastningen (rengøring, daglig brug osv.)?
2. Fugebredde/flisetype?
3. Tørre-/hærdetid?

ca. 1,70 kg/m2

Valg af fugemasse
Fugemassen vælges ud fra 3 forudsætninger:

ca. 3,70 kg/m2

Fliser med støv på bagsiden skal afbørstes eller forvandes.

ca. 1,30 kg/m2

Overskrid aldrig ilægningstiden. Ilægningstiden kan være kortere end
angivet på databladene afhængig af rumtemperatur, relativ luftfugtighed samt overfladernes sugeevne.

ca. 2,70 kg/m2

Sørg for en konstant temperatur under og efter montering af fliserne.
Den bedste arbejdstemperatur ligger på ca. +15 °C.

ca. 0,90 kg/m2

Sørg for opvarmning og ventilation så tidligt som muligt i byggeperioden. Den hurtigste udtørring fås ved anvendelse af kondenstørrer eller absorptionstørrer.

ca. 1,50 kg/m2

Montering af fliser
De fleste byggematerialer svinder under udtørring. Det er derfor
vigtigt, at fliserne først monteres, når betonen/letbetonen har opnået
den foreskrevne alder.

ARDEX WA

Ved valg, se FLISEGUIDE side 34.

ARDEX S 48

Valg af fliseklæber
Fliseklæberen vælges ud fra 4 forudsætninger:
1. Er det inden- eller udendørsarbejde?
2. Hvor stor er belastningen?
3. Underlagstype?
4. Hvilken type flise/klinke skal monteres (sugende/ikke sugende)?

Tandspartlen skal have kvadratiske tænder. Er nedslidningen mere end 20 %, skal tandspartlen udskiftes.

Gode råd om flisemontering

Ja

Nej
Ja
Ja

Ja

Nej

Ja
Nej
Ja

Ja 2)
Ja 2)

Ja
Nej
Ja
Ja

Ja

Ja 3)

Ja

Ja 3)

Ja

Ja 3)
Ja 3)

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja 2)
Ja 2)

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

• Frostsikker.
• Fremragende vedhæftning til fliser med
ringe vandoptagelse
• Til klæbning af gulv- og vægfliser,
glasmosaik, natursten m.m.
• Høj standfasthed.
• Lang forarbejdningstid.

Ved tung industri/belastning anbefaler ARDEX klæbning med ARDEX S 9, ARDEX X 78 eller ARDEX WA.

3) Ja, hvis underlaget påføres en ARDEX vådrumsmembran

1) Anvendes til fugtfølsomme natursten.

* Kun til klæbning på gulvflader.

2) Ja, hvis underlaget påføres et lag ARDEX 8+9 eller en skrabespartling med klæberen.

Ja
Ja
Ja
Ja
Afretningslag/slidlag

2)

Ja
Ja

Ja
2)

Ja

Ja
Ja 2)

Ja
Ja
Beton, betonelementer, letklinkerbeton ældre end 3 mdr.

Ja 2)

Ja
Underlag udendørs

Puds, murværk, gasbeton,
beton ældre end 6 mdr.
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Fliser, klinker, terrazzo

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja 3)

Ja

Ja 3)

Ja

Ja 3)

Ja

Ja 3)

Gips- og kalciumsilikatplader

Konstruktionskrydsfiner

2)

Ja

Ja
2)

Ja

Ja
Ja 2)

Ja
Ja

Ja 2)

Afretningslag/slidlag

Fliser, klinker, terrazzo

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Puds, murværk, gasbeton

Beton, betonelementer, letklinkerbeton ældre end 3 mdr.

Ja

Ja

ARDEX X 77 S
ARDEX X 78*
ARDEX X 77
ARDEX X 701 F
Underlag indendørs

PRODUKT

FLISEGUIDE

ARDEX N 23 W

ARDEX X 32

1)

ARDEX S 48

Ja

ARDEX WA

FLISEGUIDE

ARDEX X 701 F
Fleksibel fliseklæber

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fremstilling af et fleksibelt
klæbeunderlag. ARDEX X 701 F anvendes på underlag af murværk,
beton og letklinkerbeton ældre end 2 - 3 måneder, samt gasbeton,
kalkcementpuds, cementpuds, gipspuds, anhydrit, spån-, krydsfiner-,
gips- og kalciumsilikatplader og eksisterende flise- og klinkebelægninger. Velegnet til varmegulve samt svømmebassiner.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og
primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet 1 :
3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger
skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX X 701
F. Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med ARDEX
X 701 F.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 11 l vand : 25 kg pulver som tilsvarer
1 rumdel vand : 2 rumdele pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 4 x 4 mm ca. 1,6 kg pr. m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 2,2 kg pr. m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,5 kg pr. m²
Forarbejdningstid: Ca. 5 timer ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
20 minutter
Gangbar:
Efter ca. 24 timer
Fugeklar:
Efter ca. 8 timer på væg ved 20 °C
Efter ca. 24 timer på gulv ved 20 °C
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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ARDEX X 77
MICROTEC flexklæber

ARDEX X 78
MICROTEC flexklæber, gulv

•
•
•
•
•
•

• Op til 60 minutters monteringstid
• Specielt velegnet til klæbning af ikke
sugende gulv- og storformatfliser
• Lang rækkeevne
• Let og smidig forarbejdning
• Fuldklæbning uden brug af dobbelklæbning

Frostsikker
Op til 60 minutters monteringstid
Meget høj standfasthed
let og smidig forarbejdning
Lang rækkeevne
Velegnet til opsætning af tætte ikke
sugende fliser

Anvendelsesområde
Væg og gulv, inden- og udendørs. ARDEX X 77 er velegnet til opsætning og klæbning af fliser af stentøj, lertøj samt finstentøj, mosaik af
glas og porcelæn, cementsten, naturstensfliser (ikke fugtfølsomme).
Fås også i hvid cement som ARDEX X 77 W. Til montering af gipsplader og isoleringsplader, som hårde polystyren- og mineraluldsplader.
Velegnet til opsætning af fliser og klinker i svømmebassiner. Velegnet
til beton, som har hærdet ca. 2 - 3 måneder.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og
primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet 1 :
3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger
skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX X 77.
Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med ARDEX
X 77.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 11 l vand : 25 kg pulver som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 2,25 rumdele pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,0 kg pr. m2
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 1,6 kg pr. m2
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,2 kg pr. m2
Forarbejdningstid: Ca. 3 timer ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 60 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15 - 30 minutter
Gangbar:
Efter ca. 24 timer
Fugeklar:
Efter ca. 8 timer på væg ved 20 °C
Efter ca. 24 timer på gulv ved 20 °C
Emballagestørrelse: 5 kg og 25 kg sække
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Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. ARDEX X 78 er velegnet til klæbning af
fliser af stentøj, finstentøj samt keramik, mosaik af glas og porcelæn,
betonkvadersten, naturstensfliser (ikke fugtfølsomme).
Til klæbning af fliser og klinker på balkoner og terrasser, i svømmebassiner, på varmegulve samt på højtbelastede industri- og erhvervsarealer. ARDEX X 78 er velegnet til klæbning af fliser på undergulve af
beton, som har hærdet min. 2 - 3 måneder.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre
og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet
1 : 3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand
i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX
X 78. Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med
ARDEX X 78.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 9 l vand : 25 kg pulver som tilsvarer
1 rumdel vand : 2,25 rumdele pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,3 kg pr. m2
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 2,1 kg pr. m2
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,7 kg pr. m2
Forarbejdningstid: Ca. 5 timer ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 60 minutter
Korrigeretid:
Ca. 30 minutter
Gangbar:
Efter ca. 24 timer
Fugeklar:
Efter ca. 24 timer på gulv ved 20 °C
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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SIKKERHED I
STORFORMAT
Sikker klæbning af
storformatfliser og plader

Storformatfliser er IN. På vægge
og gulve skaber de et elegant og
eksklusivt udseende.

På væggen sikrer ARDEX X 77 og
ARDEX S 27 bedste greb og maximal stabilitet. Og specialisten til
gulvet, ARDEX X 78, tilbyder en
næsten fuldfladig og hulrumsfri
klæbning.

Flisedimensionerne spænder fra 30
x 60 cm op til kantlængder på 300
x 100 cm. - og ofte er pladerne kun
3 mm tykke. Det stiller store krav til
både mureren og klæberen. Med
MICROTEC klæberne fra ARDEX er
du på den sikre side.

ARDEX S 27 har ARDURAPIDeffekt®, som forhindrer misfarvning af natursten. ARDEX MICROTEC teknologien kombinerer unikke
forarbejdningsegenskaber med
højeste sikkerhed.

Ujævne underlag nivelleres med fx
ARDEX K 14

Med ARDEX MICROTEC
klæberen ARDEX X 78 og
dobbeltklæbning-teknikken
opnås en forbedret klæbeevne

Med ARDEX X 78 opnås
en hulrumsfri og fuldfladig
klæbning

ARDEX P 51 er ideel som vandhæmmende grunder på gipsunderlag
40
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ARDEX X 77 S
MICROTEC flexklæber, hurtig

ARDEX X 78 S
Fleksibel flisemørtel

•
•
•
•

Op til 30 minutters ilægningstid
Let og smidig forarbejdning
Lang rækkeevne
Velegnet til opsætning af tætte,
ikke sugende fliser
• Gangbar og fugeklar efter 90 min.

•
•
•
•
•

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Med ARDEX X 77 S fås et fleksibelt
klæbelag med en blød, plastificeret, standfast mørtelkonsistens, som
er gangbar og fugeklar efter 1½ time. ARDEX X 77 S er velegnet
til opsætning og klæbning af fliser af stentøj, lertøj samt finstentøj,
mosaik af glas og porcelæn, cementsten, naturstensfliser (ikke fugtfølsomme) samt til montering af gipsplader og isoleringsplader, som
hårde polystyren- og mineraluldsplader.

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. Med ARDEX X 78 S fås et fleksibelt klæbelag
med en blød, plastificeret mørtelkonsistens til udlægning af fliser og
plader med 100 % fuldklæbning. Velegnet til klæbning af fliser af stentøj,
finstentøj samt keramik, mosaik af glas og porcelæn, betonkvadersten
og naturstensfliser (ikke fugtfølsomme). Til klæbning af fliser og klinker på
balkoner og terrasser, i svømmebassiner, på varmegulve og på højtbelastede industri- og erhvervsarealer.

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre
og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet
1 : 3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand
i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX
X 77 S. Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med
ARDEX X 77 S.

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og
primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet 1 :
3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger
skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX X 78 S.
Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med ARDEX
X 78 S.

Gangbar og fugeklar efter 90 minutter.
Lang rækkeevne
Let og smidig forarbejdning
Fuldklæbning uden brug af dobbeltklæbning
Specielt velegnet til klæbning af
storformatfliser

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 4,25 l vand : 12,5 kg pulver, som tilsvarer 1 rumdel vand : 2,75 rumdele pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,3 kg pr. m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 2,0 kg pr. m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,5 kg pr. m²
Forarbejdningstid:
Ca. 30 minutter ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15 minutter
Gangbar:
Efter ca. 1½ time
Fugeklar:
Efter ca. 1 time på væg ved 20 °C
Efter ca. 1½ time på gulv ved 20 °C
Emballagestørrelse: 12,5 kg sække
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Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 8 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 2,75 rumdele pulver.
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,2 kg/m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 1,9 kg/m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,3 kg/m²
Forarbejdningstid:
Ca. 30 min. ved 20 ºC
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15 minutter
Gangbar og fugeklar: Ca. 90 min. ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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ARDEX X 32
Fleksibel flisemørtel

ARDEX X 90 OUTDOOR
MICROTEC3 flexklæber

• Til klæbning af natursten, terrakotta og
keramiske fliser. Inden- og udendørs
• Hurtig hærdning og fuldstændig
krystallinsk vandbinding
• Forhindrer misfarvninger og udblomstninger
• Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 30 mm

• Opfylder ARDEX MicroteC3-kravene:
- Højeste bestandighed mod frost/tø-skift
- Hurtig afbinding - også ved lave temperaturer
- Bestandig mod slagregn efter ca. 2 timer
- Fiberforstærket
• Til klæbelagstykkelse op til 15 mm
• Gangbar efter 3 timer

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. ARDEX X 32 anvendes til klæbning af naturstensfliser af marmor, juramarmor, granit, kvartsit, skifer
samt fliser og klinker af terrakotta, stentøj og finstentøj og lign. Til
klæbning af bl.a. kalibrerede naturstenfliser lagt i tyndlagsmetoden
med tandspartel med tandstørrelse på min. 8 mm. Til lægning af kalibrerede og ukalibrerede naturstensplader lagt i mellemlagsmetoden
med lagtykkelser fra ca. 5 til 20 mm. Til lægning af store naturstensplader med varierende tykkelser i tyklagsmetoden med lagtykkelser
fra 10 til 30 mm. Til opretning af eksisterende væg- og gulvflader
før klæbning af fliser/klinker. ARDEX X 32 er velegnet til varmegulve.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fremstilling af fleksibelt klæbelag. Til
opsætning og lægning af fliser af keramik, stentøj og finstentøj, mosaik
af glas og porcelæn, cementstensfliser samt fugtstabile natursten. Til
lægning af fliser på balkoner og terrasser, i svømmebassiner samt i højt
belastede industri- og erhvervsejendomme. Opsætning af keramiske
beklædninger på facader. Opsætning og lægning af fliser på stadig
svindende underlag som fx beton og murværk (min. 3 måneder gammel).
Flisebeklædning på betongulve med gulvvarme

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og
primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forholdet 1 :
3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag eller gamle flisebelægninger
skal indendørs primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : ½. Udendørs udføres en skrabespartling med ARDEX X 32.
Når primer eller skrabespartling er tør, klæbes fliserne med ARDEX
X 32.

Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, vridningsstabilt og fri for støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og
primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1:3. Tætte,
glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, maling, belægninger
o.lign. primes med ARDEX P 82. Eksisterende flise- og klinkebelægninger primes med ARDEX P 4 hurtigtørrende primer. Alternativt
kan der udføres en skrabespartling med ARDEX X 90 OUTDOOR.
Udendørs og i våde rum udføres først en hæftebro og tætning med
ARDEX tætningsmembraner. Fliserne kan klæbes med ARDEX X 90
OUTDOOR, når primer, skrabespartling eller hæftebro er tør.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Tekniske data
Blandingsforhold:

Til gulvkonsistens: ca. 8,5 l vand : 25 kg pulver
Til vægkonsistens: ca. 7,5 l vand : 25 kg pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 3,3 kg pr. m²
Tyklagsmetoden 1,2 kg/mm pr. m²
Forarbejdningstid:
Ca. 1 time ved 20 ºC
Ilægningstid:
Ca. 20 minutter
Korrigeretid:
Ca. 20 minutter
Gangbar og fugeklar: Ca. 3 timer ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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Ca. 6,8 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 2,25 rumdele pulver.
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,1 kg/m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 2,1 kg/m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,6 kg/m²
Forarbejdningstid:
Ca. 1 time min. ved 20 ºC
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15-20 minutter
Gangbar og fugeklar: Ca. 3 timer ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 20 kg sække
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ARDEX N 23 W
MICROTEC naturstensklæber, hvid

ARDEX S 28 NEW
MICROTEC klæber til storformat

• Forhindrer misfarvninger og udblomstringer
på natursten og terrakottafliser
• Større sikkerhed pga fiberforstærkning:
- Forskydningsspændinger kompenseres
- Vedhæftningsevnen forbedres
- Hærdesvind reduceres
• Gangbar og fugeklar efter ca. 2 timer

• Forhindrer misfarvninger, udblomstringer og
deformationer af natursten, cement- og
terrakottafliser
• Til lægning af såvel storformat som tynde fliser
på fugtfølsomme underlag som gipspuds,
gipskarton- og fibergipsplader samt
træbaserede underlag.
• Gangbar efter 4 timer

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Forhindrer misfarvninger og udblomstringer
ved klæbning af natursten og cement- og terrakottafliser forarbejdet
ved tyndlags- og mellemlagsmetoden.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Fremstilling af et fleksibelt klæbelag med
blød, smidig konsistens, som muliggør en fuldstændig klæbning af
storformatfliser.

Til klæbning af porcelænsfliser og finstentøjsfliser samt fliser og klinker på stadigt svindende underlag som beton og murværk (min. 3
måneder gammel). På betongulve med gulvvarme. ARDEX N 23 W
anvendes specielt til opsætning og lægning af lyse og gennemsigtige
naturstensfliser, som fx marmor og andre natursten med gennemsigtig karakter

•
•
•
•

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, vridningsstabilt og fri
for støv og anden forurening eller skillemiddel. Underlag af gipspuds
og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1:3. Metal, glas, maling, lak
og lignende glatte underlag skal primes med ARDEX P 82.
Eksisterende flise- og klinkebelægninger skal primes med ufortyndet
ARDEX P 51. Montage af belægningen kan foretages når primeren
er tør.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 8,25 - 8,75 l vand : 25 kg pulver, som
tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 2½ rumdel pulver
Forbrug:
Ca. 1,2 kg/m² med 3x3x3 mm tandspartel
Ca. 1,9 kg/m² med 6x6x6 mm tandspartel
Ca. 2,4 kg/m² med 8x8x8 mm tandspartel
Forarbejdningstid:
Ca. 45 - 60 min. ved 20 ºC
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15 minutter
Gangbar og fugeklar: Ca. 2 timer ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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Ideel til lægning af storformatfliser og klinker på anhydrit
Til klæbning af porcelænsfliser og finstentøjsfliser
Til lægning af kunststoffliser (kvartskomposit)
Til lægning af fliser og klinker på underlag som stadig svinder (min.
3 mdr. gammel)

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, vridningsfrit og frit for
støv, urenheder og skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende
eller slebet anhydrit primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i
forholdet 1 : 3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag som fx eksisterende flisebelægninger, metal, glas o.lign. skal primes med ARDEX
P 82 eller ARDEX EP 2000 og strøs med rigeligt sand. Eksisterende
flisebelægninger rengøres og primes med ARDEX P 4, ARDEX P 82
eller ARDEX EP 2000 med sand. Udlægning af fliserne kan foretages,
når primeren er gennemhærdet.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Gulv: ca. 7,5 - 9,0 l vand pr. 25 kg pulver
Væg: ca. 7,0 - 8,0 l vand pr. 25 kg pulver
Forbrug:
Ca. 1,2 kg/m² med 3x3x3 mm tandspartel
Ca. 1,9 kg/m² med 6x6x6 mm tandspartel
Ca. 2,4 kg/m² med 8x8x8 mm tandspartel
Forarbejdningstid:
Ca. 75 min. ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 20 minutter
Gangbar og fugeklar: Efter ca. 4 timer ved 20 °C
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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ARDEX S 48
Højfleksibel fliseklæber

ARDEX WA
Epoxyklæber

• Specialklæber med høj elasticitet
(S2 iflg. EN12002)
• Specielt velegnet til finstensfliser med
minimal vandabsorption
• Lang rækkeevne
• Lang åbentid

•
•
•
•

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. ARDEX S 48 anvendes til klæbning af fliser
og klinker af keramik og stentøj, særligt finstentøjsfliser med minimal
vandabsorption, mosaik af glas og porcelæn samt isolering af skumplastmaterialer.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs.Til opsætning og lægning af fliser,
syrefaste klinker og spaltklinker.

ARDEX S 48 anvendes på underlag af beton, letklinkerbeton ældre
end 1 måned, gasbeton, kalkcementpuds, cementpuds, gipspuds,
anhydrit, gips- og kalciumsilikatplader samt eksisterende flise- og
klinkebelægninger.
Velegnet til undergulve med gulvvarme. Bestandig over for fugt i køkken og bad i boliger.
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, stabilt og fri for støv, snavs og andre
skillemidler. Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit
skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3. Tætte og glatte underlag som metal, glas, lakflader, coatinger o.lign. primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand 1 : 0,5.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 7,75 l vand : 12,5 kg pulver, som tilsvarer 1 rumdel vand : 1,75 rumdel pulver
Forbrug:
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 0,9 kg pr. m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 1,3 kg pr. m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 1,7 kg pr. m²
Forarbejdningstid:
Ca. 1 time ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 20 minutter
Korrigeretid:
Ca. 20 - 30 minutter
Gangbar:
Efter ca. 5 timer
Fugeklar:
Efter ca. 3 timer på væg ved 20 °C
Efter ca. 5 timer på gulv ved 20 °C
Emballagestørrelse: 12,5 kg sække
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Kemikaliebestandig
Let at forarbejde
Tåler store belastninger
God standfasthed

Specielt velegnet til byggeri, hvor cementbunden mørtel ikke er tilstrækkelig modstandsdygtig, f.eks. slagterier, mejerier, storkøkkener, bryggerier, sukkerfabrikker, siloer, stalde og badeanstalter, hvor
der optræder kemiske eller høje mekaniske belastninger.
ARDEX WA epoxyklæber anvendes på underlag af beton, letbeton,
cementpuds, kalkcementpuds, terrazzo, gamle flisebelægninger og
spån- og krydsfinerplader.
Forbehandling af underlag
Underlag til klæbning med ARDEX WA skal være tørre, faste og fri for
støv, maling og andre skillemidler. Ru og ujævne underlag glatspartles med et tyndt lag ARDEX WA.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Den afmålte hærder hældes i den afmålte
stampasta og gennemrøres
Forbrug:
Ca. 1,5 kg/m² med 3 mm tandspartel
Ca. 2,7 kg/m² med 6 mm tandspartel
Ca. 3,7 kg/m² med 8 mm tandspartel
Forarbejdningstid: Ca. 80 minutter ved 20 °C
Ilægningstid:
Ca. 80 minutter ved 20 °C
Korrigeretid:
Ca. 80 minutter ved 20 °C
Gangbar:
Efter ca. 12 timer ved 20 °C
Fugeklar:
Efter ca. 12 timer ved 20 °C
Emballagestørrelse: Stampasta: Plastspande á 3 kg
Hærder: Plastspande á 1 kg
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ARDEX D 22
Færdigoprørt fliseklæber

ARDEX S 7 PLUS
Fleksibel vådrumsmembran

•
•
•
•
•
•

• Til vandtætning under fliser og klinker både
inden- og udendørs samt i svømmebassiner
• 1-komponent i pulverform
• Fiberforstærket
• Påføring med spartel eller malerrulle
• Fleksibel og revneoverdækkende
• Vandtæt op til 5 bar

Til klæbning af fliser og skumplast
Brugsklar
Let påføring og forarbejdning
Høj begyndelsesstyrke og standfasthed
Stor vedhæftningsevne
Lang rækkeevne

Anvendelsesområde
Væg, indendørs. ARDEX D 22 er velegnet til opsætning og klæbning
af keramiske fliser af stentøj, lertøj samt finstentøj, mosaik af glas
og porcelæn, montering af isoleringsplader og lette byggeplader (letvægsplader), såsom hårde polystyren og mineraluldsplader.
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, urenheder
og skillemidler. Eksisterende flisebelægninger skal forspartles med et
tyndt lag ARDEX D 22. Når skrabespartlingen er tør, kan klæbning af
nye keramiske fliser påbegyndes.
Fliser kan klæbes på underlag af gipspuds, gipsvægplader og gipsplade uden forudgående primning. Underlag af gipspuds skal være
etlagspuds med min. 10 mm lagtykkelse og må ikke filtses eller afrettes før klæbning.
Klæbning med ARDEX D 22 forudsætter, at mindst den ene flade,
enten underlaget eller flisen, er sugende.
ARDEX D 22 er velegnet til klæbning af fliser på underlag af beton,
som har hærdet min. 1 måned.

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:

Færdigoprørt
Tandstørrelse 3 x 3 mm ca. 1,1 kg pr. m²
Tandstørrelse 6 x 6 mm ca. 2,0 kg pr. m²
Tandstørrelse 8 x 8 mm ca. 2,5 kg pr. m²
Ilægningstid:
Ca. 30 minutter
Korrigeretid:
Ca. 15 - 20 minutter
Fugeklar:
Efter udtørring (ca. 24 timer ved 20 °C)
Emballagestørrelse: 5 kg spande
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Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs.
• Til tætning af væg- og gulvflader under flise- og klinkebelægninger på balkoner og terrasser, i svømmebassiner, badeværelser
og brusenicher, offentligt tilgængelige samt industrimæssige
sanitærrum med gulvafløb.
• Til tætning af væg- og gulvflader ved belastningsklasse svarende
til offentlige badeanlæg og svømmehaller.
• Til tætning af væg- og gulvflader under flise- og klinkebelægninger
ved almindelige belastninger, som de forekommer i badeværelser
og brusenicher i boliger.
Godkendt i henhold til EN 14891:2012 om tætning af svømmebassin og udendørs anvendelse.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være enten tørt eller fugtigt, men skal være fast,
bæredygtigt og fri for støv og skillemidler. Gipsunderlag samt sugende eller slebet anhydritgulve skal forbehandles med ARDEX P 51
primer i blandingsforholdet 1 del pulver til 3 dele vand. Underlag af
gipspudslag skal være faste, i ét lag og have en tykkelse på min. 10
mm, og må ikke være filtsede eller glittede. Indtrængning af fugt fra
underlaget skal forhindres.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Påføring med spartel: 15 kg pulver : 4 l vand
Med malerrulle (med middel luv):
15 kg pulver : 5 liter vand.
Forbrug:
Målt som tørfilm i lagtykkelse pr 1,0 mm:
Ca. 1,2 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 60 minutter ved 20 °C
Gangbar:
Efter ca. 4 timer ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 15 kg sække
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ARDEX 7+8
Hurtigtørrende tætningsklæber

ARDEX S 8 FLOW
Selvnivellerende vådrumsmembran

• ETA-godkendt til tætning af gulv og væg
• 2-komponent tætningsklæber til vandtæt
klæbning af ARDEX SK 100 W tætningsruller i svømmebassiner, på balkoner og
terrasser samt i storkøkkener o.lign.
• Anvendes til montering af
ARDEX SK TRICOM tætningssystem

• Til vandtætning under fliser og klinker inden- og
udendørs samt i svømmebassiner
• Fremragende flydeegenskaber, som giver en
helt glat og jævn overflade
• Dampdiffusionsåben
• Vandtæt op til 5 bar
• Kan udlægges i lagtykkelser på op til 5 mm.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. ARDEX 7+8 tætningsklæber anvendes til klæbning af ARDEX SK 100 W tætningsdug, så der opnås
et damp- og vandtæt lag, som er egnet til tætning af vandbelastede
konstruktioner, som efterfølgende skal beklædes med fliser og natursten. ARDEX 7+8 kan anvendes på både gulv og væg (Europæisk
teknisk godkendelse nr. ETA-11/0282).

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt og fri for
skillemidler. ARDEX 7+8 er velegnet på underlag af beton, cementslidlag, kalciumsilikatplader, støbeasfalt, cementpuds, kalkcementpuds, gipspuds, gipskarton, fibergipsplader, krydsfinerplader, vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader samt hårdskumselementer
og isoleringsplader. Underlag af gipspudslag skal være faste, tørre, i
ét lag og have en tykkelse på min. 10 mm, og må ikke være filtsede
eller glittede. Underlag af vandfaste gulvspånplader og krydsfiner må
kun anvendes indendørs og skal monteres efter gældende love og
anvisninger fra Boligministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut.
Tekniske data
Blandingsforhold:

Ved klæbning:
5,00 kg ARDEX 7 reaktionspulver
4,25 kg ARDEX 8 akryldispersion
Ved spartling:
5,0 kg ARDEX 7 reaktionspulver
3,5 kg ARDEX 8 akryldispersion
Forbrug:
På glat underlag ved tandstørrelse 3 x 3 mm:
Ca. 0,4 kg ARDEX 7 +
Ca. 0,6 kg ARDEX 8 =
Ca. 1,0 kg/m² blandet materiale
Forarbejdningstid: Ca. 60 minutter ved 20 °C
Emballagestørrelse: ARDEX 7: 5 kg poser. ARDEX 8: 5 og 20 kg
spande
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• Til vandtætning af gulvflader under fliser og klinker på balkoner
og terrasser, i svømmebassiner, baderum, badeværelser og
brusenicher, sanitærrum, som er offentligt tilgængelige samt i
industrimæssige sanitærrum med gulvafløb.
• Til tætning af gulvflader ved belastningsklasser svarende til offentlige badeanlæg og svømmehaller.
• Til tætning af gulvflader under flise- og klinkebelægninger ved
almindelige belastninger, som de forekommer i badeværelser
og brusenicher i boliger samt på terrasser og i svømmebassiner
udendørs.
Kan endvidere anvendes til opretning af ujævnheder op til en samlet
lagtykkelse på 5 mm.
Forbehandling af underlag
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt og fri for støv og skillemidler.
Gipsunderlag samt sugende eller slebne anhydritgulve
skal forbehandles med ARDEX P 51 primer
i blandingsforholdet 1 del pulver til 3 dele vand.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Påføring med spartel: 15 kg pulver : 3,3 l
vand
Forbrug:
Målt som tørfilm i lagtykkelse pr 1,0 mm:
Ca. 1,5 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 30 minutter ved 20 °C
Gangbar:
Efter ca. 4 timer ved 20 ºC
Emballagestørrelse: 15 kg sække
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ARDEX 8+9
Vådrumsmembran

ARDEX S 1-K
Færdigblandet vådrumsmembran

•
•
•
•
•

Til tætning under fliser og klinker
MK-godkendt til tætning af gulv og væg
Kan anvendes inden- og udendørs
Hurtigtørrende
Påføres med malerrulle, pensel
eller spartel
• Elastisk og revnedækkende

•
•
•
•
•
•
•

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. ARDEX 8+9 anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgennemføringer bag flisebeklædninger
i badeværelser i boliger, hoteller, kollegier og lign. (Godkendelse
nr. MK 7.22/1167 og MK 7.32/1168). ARDEX 8+9 anvendes til
beskyttelse af underlaget mod indtrængning af fugt og forhindring
af udblomstringer på terrasser og balkoner. ARDEX 8+9 anvendes
på underlag som f.eks. krydsfiner-, gipskarton-, fibergips- og kalciumsilikatplader samt beton, letbeton, porebeton, murværk, puds og
afretningslag.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Til tætning af væg- og gulvflader under fliseog klinkebelægninger ved almindelige belastninger som de forekommer i badeværelser og brusenicher i boliger.

ARDEX 8+9 skal altid ligge beskyttet af fliser.
Forbehandling af underlag
Generelt skal underlagets overflade være tør, fast, bæredygtig og
fri for skillemidler. Lette gulv- og vægunderlag som f.eks. krydsfinerog gipskartonplader skal udføres efter anvisningerne i: ”By og Byg,
anvisning 200, vådrum” og ”ARDEX vådrumssystem montagevejledning ARDEX 8+9”.

Til tætning under fliser og klinker
Godkendt i henhold til ETAG 022
Kun til anvendelse indendørs
1-komponent
Elastisk og revnedækkende
Drypfri
Påføres med spartel, malerrulle eller pensel

Godkendt af ETA-Danmark til anvendelse i forbindelse med ARDEX
vådrumsmembraner. Se ETA godkendelse nr.: ETA 12/0364
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og frit for støv og skillemidler. Uorganiske underlag som beton, letbeton, porebeton, pudslag, murværk o.a. må højst indeholde 90 % relativ fugt.
ARDEX S 1-K kan påføres direkte på overflader af tegl, letbeton, beton og puds uden forudgående primning. På disse underlag skal der
påføres min. 0,5 mm tørfilmstykkelse.
Lette gulv- og vægunderlag, som f.eks. krydsfiner- og gipskartonplader skal altid grundes med ARDEX P 2 D inden påføring af ARDEX S
1-K. På lette underlag påføres min. 1 mm tørfilmstykkelse. Desuden
skal lette underlag udføres efter anvisningerne i: ”By og Byg anvisning
200, vådrum” og ”ARDEX vådrumssystem montagevejledning ARDEX
S 1-K”.

Tekniske data
Blandingsforhold:

1 rumdel ARDEX 8 til ¾ rumdel ARDEX 9 ved
påføring med malerrulle
Ca. 1 rumdel ARDEX 8 til 1 rumdel ARDEX 9
ved påføring med spartel
Forbrug:
Ca. 1,8 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 45 minutter ved 20 °C
Tørretid:
Første lag ca. 1 time ved 20 °C
Andet lag ca. 2 timer ved 20 °C
Emballagestørrelse: ARDEX 8 spande á 5 kg og 20 kg
ARDEX 9 poser á 5 kg og sække á 20 kg
54

Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:

Færdigoprørt klar til brug
Ca. 2,1 kg/m² ved 1 mm tørfilm
Ca. 1,1 kg/m² ved 0,5 mm tørfilm
Tørretid:
Første lag 2 - 3 timer ved 20 °C
Andet lag 18 - 24 timer ved 20 °C
Emballagestørrelse: 4 kg, 8 kg og 16 kg spande.
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ARDEX P 2 D
Flydende dampspærre

ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

• Til dampspærrende lag under
vådrumsmembran
• Godkendt i henhold til ETAG 022
• Færdigoprørt - klar til brug
• Hurtigtørrende
• Vanddampmodstand 1,44 millioner s/m
• Påføres med malerrulle eller pensel

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. Damptæt grunder til gulv og væg i vådrum.
Anvendes med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 for at øge vanddampmodstanden i membranlaget.
Godkendt af ETA-Danmark til anvendelse i forbindelse med ARDEX
vådrumsmembraner. Se ETA godkendelse nr.: ETA 12/0364
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt og fri
for skillemidler.
ARDEX P 2 D er velegnet på underlag af beton, kalciumsilikatplader,
cementpuds, kalkcementpuds, gipspuds, gipskarton, fibergipsplader,
krydsfinerplader, vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader samt
hårdskumselementer og isoleringsplader.
Underlag af gipspudslag skal være faste, tørre, i ét lag og have en
tykkelse på min. 10 mm, og må ikke være filtsede eller glittede.
Underlag af vandfaste gulvspånplader og krydsfiner må kun anvendes indendørs og skal monteres efter gældende love og anvisninger
fra Boligministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut.

Spand indeholdende:
• 5 kg ARDEX 8
• 5 kg ARDEX 9
• 1 rl. tætningsbånd 10 m x 10 cm
• 1 stk. afløbsmåtte 40 x 40 cm
• 1 malerulle
• 1 par vådrumshandsker
• 1 montagevejledning
Rækkeevne: Ca. 6 m2
ARDEX SK-F TRICOM tætningsmåtte
Til vandtæt forsegling omkring gulvafløb
med membranklæbeflange, samt rørgennemføringer for toilet m.v.
Dimension: 42,5 x 42,5 cm.
Tykkelse: 0,5 mm.

ARDEX SK-W og ARDEX SK-R
TRICOM rørmanchet
Til effektiv tætning og forstærkning
af samlinger omkring rørgennemføringer.

TRICOM tætningsbånd
Ruller á 10 m. og 50 m. længde.
Bredde 12 cm.

TRICOM hjørner
Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:

Færdigoprørt - klar til brug.
Til vanddampmodstand på 75 000 s/m
påføres 160 g/m².
Tørretid:
Ca. 30 minutter ved 20 °C
Emballagestørrelse: Spande á 1 kg, 5 kg og 10 kg netto.
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Til effektiv tætning og forstærkning af
hjørnesamlinger mellem væg og gulv.
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ARDEX SK 100 W
TRICOM tætningsdug
• Tætningsdug til vandtætning af vægog gulvflader inden- og udendørs, i
badeværelser, svømmebassiner, på
balkoner og terrasser, under flise- og
klinkebelægning
• Vandtæt
• Revneoverbyggende
• Sikrer en ensartet lagtykkelse
• Alkaliebestandig
• Let at tilpasse og forarbejde
• Giver mulighed for hurtig viderebearbejdning
• Fuldklæbes til underlaget og monteres med flise- og klinkebelægninger: Opfylder den europæiske ETAG 022 norm om vandtætning af væg- og gulvarealer i vådrum, del 2: Tætningsmembran i
ruller/baner. Godkendelse nr. ETA 11/0282

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fri for skillemidler og tilstrækkeligt bæredygtigt
og vridningsstabilt til, at der kan monteres fliser og klinker.
Undergulvet skal have en sådan beskaffenhed, at ARDEX SK 100 W
tætningsdugen kan klæbes uden hulrum og luftblærer under tætningsdugen. Alle nødvendige spartel- og opretningsarbejder skal udføres med
ARDEX væg- eller gulvspartelmasser før monteringen af ARDEX SK 100
W dugen.
Når dugen er monteret, kan flise- og klinkebelægninger klæbes på dugen
med alle fliseklæbere fra ARDEX.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs.
Til tætning af væg- og gulvflader under flise- og klinkebelægninger
ved belastninger svarende til baderum, badeværelser, bruseområde
over badekar, sanitærrum, svømmebassiner, på balkoner og terrasser samt områder med kemisk belastning, som fx storkøkkener.
I henhold til ETAG 022, del 2, skal det godkendte tætningssystem
udføres med følgende systemprodukter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 77 MICROTEC Flexklæber
ARDEX 7+8 tætningsmasse
ARDEX CA 20 P Montageklæber
ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd 120
ARDEX SK-W TRICOM tætningsmåtte 120 x 120
ARDEX SK-F TRICOM tætningsmåtte 425 x 425
ARDEX SK 90 TRICOM indvendigt hjørne 90°
ARDEX SK 270 udvendigt hjørne 270°
ARDEX SK-G TRICOM rørmanchet 350 x 350
ARDEX SK-S TRICOM ekspanderende, elastisk tætningsmåtte
200 x 200
• ARDEX SK-S TRICOM ekspanderende, elastisk tætningsmåtte
150 x 150
• ARDEX SK-B tætningsring 100 x 200
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Tekniske data
Farve:

Hvid med gråt dråbemønster og ARDEX
logo.
Dugens bredde:
Ca. 1,0 m.
Brudstyrke, på langs: 82,5 % ved 99,8 N/15 mm.
Brudstyrke, på tværs: 73,3 % ved 46,5 N/15 mm.
Samlet tykkelse:
0,51 mm.
Samlet vægt:
315 g/m².
Spændingstryk:
3,0 bar.
Revneoverbygning:
> 0,4 mm.
Aftræksstyrke: >
0,2 N/mm².
Sd-værdi:
> 85 m.
Temperaturresistens: -35 °C til +90 °C.
UV-bestandighed:
< 500 timer.
Pakning:
Karton á 1 dug. Rullelængde 30 eller 10 m
Lagring:
I tørre og kølige rum.
Opbevaringstid:
Ca. 24 måneder i originalemballagen.
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Undgå genhusning:

Færdigt bad
på 3 dage

Med ARDEX A 35 kan du støbe gulv i fast kontakt fra 10 mm og i svømmende konstruktion
fra 35 mm. Gangbar efter 3 timer.

Når ARDEX A 35 er gangbar, påføres 2 lag
ARDEX 8+9 vådrumsmembran. Samlet tørretid
kun 3 timer.

2 timer efter andet lag ARDEX 8+9 er påført,
kan du klæbe fliser. Vælger du ARDEX X 77 S
klæber, er gulvet gangbart efter 1½ time.

Med ARDEX vådrumssystem kan et badeværelse renoveres på
kun 3 dage - alt inklusive. Lige fra pudslag med indbygget varme til
sidste flisefuge.
Det lader sig gøre, fordi cementen binder blandevandet i sig ved
krystallisering.

60

Vi kalder det ARDURAPID-effekt. Det betyder, at du undgår lange
hærde- og tørretider og byggeriet ikke tilføres restfugt.
ARDEX vådrumssystem er MK-godkendt. Ring os gerne for flere
informationer.
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SOLIDE FORBINDELSER

FUGEPLEJE
Rengøring og vedligeholdelse af fuger

ARDEX G7N FLEX 2-15
Cementbaseret, fleksibel fugemørtel

Cementbaserede fugemasser

•
•
•
•
•
•
•

almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel
rengøring eller vedligeholdelse af fugerne. Fugerne rengøres
med almindeligt vand tilsat almindelige opvaskemidler.
Rengøring foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer samt smuds og
sæberester anbefales rengøring med lunkent vand tilsat eddike.
Efter rengøringen skylles med rigeligt, rent vand.
OBS! På marmor o.lign. må der ikke anvendes syrer - her
rengøres mekanisk ved brug af træuld el.lign.
Silikonefugemasser
Almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel
rengøring eller vedligeholdelse af fugerne. Fugerne rengøres
med almindelig vand tilsat almindelige opvaskemidler.
Rengøringen foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer anbefales
rengøring med lunkent vand tilsat eddike. Efter rengøring skylles
med rigeligt, rent vand. Jordslåethed og misfarvninger kan opstå
på grund af manglende ventilation. Rengøring foretages i dette
tilfælde ved hjælp af klorin.

Særlig velegnet til fugning af store arealer
Til fugebredder fra 2-15 mm
Meget elastisk
Vand- og smudsafvisende
Høj styrke
Tilsat anti-mugmidler
Farver: Hvid, sølvgrå, manhattan, basalt, antracit

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af fliser af:
• keramiske fliser af fajance, stentøj og finstentøj, klinker og
spaltfliser
• fugtbestandige natursten og cementsten
• mosaik af porcelæn og keramik.
Særlig velegnet til fajance og stentøj.
Til fugebredder fra 2 – 15 mm.
Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX G7N
FLEX. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før påføringen.

Epoxyfugemasser
almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel
rengøring eller vedligeholdelse af fugerne. Fugerne rengøres
med almindeligt vand tilsat almindelige rengøringsmidler.
Rengøringen foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer samt smuds og
sæberester anbefales rengøring med lunkent vand tilsat eddike.
Efter rengøring skylles med vand. Der kan endvidere rengøres
med højtryksspuler og andre rengøringsmidler (se datablad).

62

Tekniske data
Blandingsforhold:

5 kg pulver : 1,2 l vand eller
12,5 kg pulver : ca. 2,9 l vand, som tilsvarer
1 rumdel vand : 3,75 rumdele pulver
Forbrug:
Ved fliser med fugebredde på 10 mm og fugedybde på 5 mm:
Fliser på 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm: ca. 0,40 kg/m²
Fliser på 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm: ca. 1,0 kg/m²
Fliser på 10 x 10 cm: ca. 1,5 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 1 - 1½ time
Gangbar:
Ca. 4 - 5 timer efter fugning
Emballagestørrelse: 5 kg og 12,5 kg sække
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ARDEX G8S FLEX 1-8
Cementbaseret, hurtighærdende,
fleksibel fugemørtel

ARDEX G9S FLEX 2-15
Cementbaseret, hurtighærdende,
fleksibel fugemørtel

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Til fugebredder fra 1-6 mm
Vand- og smudsafvisende
Sikrer meget fine og glatte overflader
Tilsat anti-mugmidler
Farver: hvid, pergamon, sølvgrå, grå,
lysegrå, cementgrå, jasmin, bahamabeige,
basalt, antracit, mørkebrun, manhattan

Til fugebredder fra 2-15 mm
Vandafvisende
Meget elastisk
Fleksibel
God vedhæftning til flisekanter
Farver: sølvgrå, grå, cementgrå, basalt,
antracit

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af fliser af

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af fliser af

• fintstentøj, stentøj og fajance
• glasfliser
• fugtbestandige natursten og betonfliser
mosaik af glas, porcelæn og keramik.

•
•
•
•
•

finstentøj, stentøj og fajance
fugtbestandige natursten og betonstensfliser
mosaik af glas, porcelæn og keramik.
facadebeklædning af fliser
vægge af glasbyggesten

Særlig velegnet til ekstra hårdtbrændt, ikke sugende keramik af
finstentøj

Speciel velegnet til finstentøj på balkoner og terrasser.

Til fugebredder fra 1 – 6 mm.

Til fugebredder fra 2 – 15 mm.

Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX G8S
FLEX.

Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX G9S
FLEX. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før påføringen.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Forbrug:

5 kg pulver : 1,1 l vand eller
12,5 kg pulver : ca. 2,75 l vand, som tilsvarer
1 rumdel vand : 3,4 rumdele pulver
Ved fliser og mosaik med fugebredde på
3 mm og fugedybde på 5 mm
Fliser på 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm ca. 0,15 kg/m²
Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
Fliser på 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
Fliser på 5 x 5 cm ca. 1,0 kg/m²

Forarbejdningstid: Ca. 30 min.
Gangbar:
Ca. 1½ time efter fugning
Emballagestørrelse: 5 kg og 12,5 kg sække
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Tekniske data
Blandingsforhold:

5 kg pulver : 1,0 l vand eller
12,5 kg pulver : ca. 2,4 l vand, som tilsvarer
1 rumdel vand : 4 rumdele pulver
Forbrug:
Ved fliser med fugebredde på 6 mm og
fugedybde på 5 mm
Fliser på 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m
Fliser på 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
Fliser på 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 30 min.
Gangbar:
Ca. 1½ time efter fugning
Emballagestørrelse: 5 kg og 12½ kg sække
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ARDEX FK
Hurtighærdende belastningsfuge

ARDEX GK
Hurtighærdende klinkefuge

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Til fugebredder fra 2 - 12 mm
Gangbar efter 1½ time
Synker ikke og udvaskes ikke af fugen
Slør brænder ikke fast på fliser og klinker
Høj mekanisk slidstyrke.
Farver: Grå og basalt

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af fliser af:
•
•
•
•

stentøj og finstentøj
fugtbestandige natursten
klinker og spaltklinker
glassten og mosaik.

Til fugebredder fra 4 mm
Gangbar efter 1½ time
Synker ikke og udvaskes ikke af fugen
Slør brænder ikke fast på fliser og klinker
Farver: Grå og antracit

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af fliser af:
•
•
•
•

keramik
glas og natursten
klinker og spaltklinker på gulv- og vægflader
glassten.

i værksteder, vaskeanlæg, svømmebassiner, drikkevandsbeholdere
i erhvervslokaler og på trapper, løbegange, balkoner og terrasser
m.v. Modstandsdygtig mod tøsalt, damprensning, høj temperatur,
mineralsk olie og almindelige rengøringsmidler.

ARDEX GK anvendes til brede fuger med en grovkeramiklignende
overflade samt til ru og profilerede fliseflader, som f.eks. rustikke
fliser.

ARDEX FK anvendes til fugebredder fra 2 - 12 mm.

ARDEX GK anvendes til fugebredder fra 4 mm.

Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX FK.

Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX GK.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 5 liter vand : 25 kg pulver svarende til ca.
1 rumdel vand : 4 rumdele pulver.
Forbrug:
Ved fugebredde 3 mm og fugedybde 5 mm.
Fliser på 60x60 cm ca. 0,10 kg/m²
Fliser på 30x30 cm ca. 0,20 kg/m².
Fliser på 15x15 cm ca. 0,40 kg/m².
Fliser på 10x10 cm ca. 0,60 kg/m².
Fliser på 5x5 cm ca. 1,10 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 30 min.
Gangbar:
Ca. 1½ time efter fugning
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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Tekniske data
Blandingsforhold:
Forbrug:

Ca. 4 l vand : 25 kg pulver
Ved fugebredde 3 mm og fugedybde 5 mm.
Ved fugebredde 10 mm og fugedybde 5 mm.
Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,66 kg/m².
Fliser på 15 x 15 cm ca. 1,30 kg/m².
Fliser på 10 x 10 cm ca. 2,00 kg/m².
Forarbejdningstid: Ca. ½ time
Gangbar:
Ca. 1½ time efter fugning
Emballagestørrelse: 25 kg sække
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ARDEX MG
Marmorfuge

ARDEX WA
Epoxyfuge

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Forhindrer misfarvning af kanter
Er hurtig gangbar og kan afvaskes hurtigt
Synker ikke og udvaskes ikke af fugen
Slør brænder ikke fast på naturstensfliser
Fugebredde fra 0 - 8 mm
Farver: Hvid, sølvgrå, jurabeige, sandbeige,
antracit og stengrå

Kemikaliebestandig
Let at forarbejde
Fås i grå, sølvgrå, hvid og antracit
Fugebredder fra 2 - 15 mm

2
WA

Anvendelsesområde
Gulv og væg, indendørs. ARDEX MG anvendes til fugning af flisetyper,
hvor risiko for misfarvning af flisekanter er til stede - fx fliser af juramarmor, krystallinsk marmor og andre natursten.
ARDEX MG anvendes til fugebredder op til 8 mm.
Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler samt have en ensartet dybde før påføring af ARDEX MG.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af:
• fliser
• syrefaste klinker og spaltklinker
• glas og mosaik
Specielt velegnet til byggeri, hvor cementbunden mørtel ikke er
tilstrækkelig modstandsdygtig, f.eks. slagterier, mejerier, storkøkkener, bryggerier, batterirum, svømmehaller og thermalbade, brusenicher og badebassiner i sports- og fritidshaller og andre områder
hvor den kemiske eller mekaniske belastning er høj.
ARDEX WA anvendes til fugebredder fra 2 - 5 mm.
Forbehandling af underlag
Der må ikke forekomme støv, snavs eller lignende i fugerne. Fugerne
skal være tørre, før fugningen foretages.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 1,55 l vand : 5 kg pulver eller
ca. 7,75 l vand : 25 kg pulver, som tilsvarer
1 rumdel vand : 2,5 rumdele pulver.
Forbrug:
Ved fugebredde 3 mm og fugedybde 5 mm.
Fliser på 30x30 cm ca. 0,20 kg/m².
Fliser på 15x30 cm ca. 0,30 kg/m².
Fliser på 20x30 cm ca. 0,25 kg/m².
Forarbejdningstid: Ca. ½ time
Gangbar:
Ca. 1½ time efter fugning
Emballagestørrelse: 5 kg og 25 kg sække
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Hærderdelen hældes i spanden med stam
pasta og gennemrøres.
Forbrug:
Ved fugning af fliser med fugebredde 3 mm
og fugedybde 5 mm:
Fliser 5x5 cm ca. 0,90 kg/m²
Fliser 10x10 cm ca. 0,45 kg/m²
Fliser 15x15 cm ca. 0,30 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 80 min. ved 20 °C
Gangbar:
Ca. 12 timer efter fugning
Emballagestørrelse: Stampasta: Plastspande á 3 kg
Hærder: Plastspande á 1 kg
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ARDEX RG 12 1-6
Fin epoxyfuge

ARDEX SN
Vådrumssilikone

• Farvestabil, kemikaliebestandig fuge til keramiske
fliser og klinker samt mosaik af glas og porcelæn.
• Til fugebredde fra 1 til 6 mm.
• Meget fin og glat fugeoverflade.
• Let at påføre og afvaske.
• Farver: Hvid, grå, sølvgrå, basalt, antracit, sandgrå,
gråbrun, bahamabeige, balibrun.

• Til fugning af glaserede og uglaserede fliser, glas
og andet stentøj.
• Let påføring og forarbejdning.
• Fås i farverne transparent, hvid, basalt, grå, cementgrå,
sølvgrå, manhattan, lysegrå, pergamon, jasmin, beige,
bahamabeige, antracit, mellembrun og chokobrun.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. Til fugning af keramiske fliser,
klinker, spaltklinker og mosaik på områder med belastninger, hvor
cementbundne fuger ikke er tilstrækkeligt modstandsdygtige, fx i
private baderum og køkkener, storkøkkener, slagterier, mejerier,
bryggerier, batterirum, svømme- og helsebade, bruserum, udstillingslokaler, sports- og fritidsbyggeri samt andre områder, hvor den
kemiske eller mekaniske belastning er høj.

Anvendelsesområde
Gulv og væg, inden- og udendørs. ARDEX SN er en 1-komponent,
alkoholbaseret silikonefuge/tætningsmateriale, som er let at påføre
og videreforarbejde.

Velegnet til klæbning af småmosaik af glas og porcelæn på både
gulv og væg samt til klæbning af fliser og klinker på gulv.

Optager udvidelses-/sammentrækningsbevægelser på indtil 25 % af
fugebredden på grund af dens høje elasticitet. Efter hærdning er ARDEX SN bestandig overfor klimatiske påvirkninger, UV-stråler, almindelig anvendte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Fugen kan
rengøres uden problemer. Indeholder fungicid, således at svampe- og
skimmelvækst forebygges.

Forbehandling af underlag
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX RG 12 1-6. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før
påføringen

Forbehandling af underlag
Fugesiderne skal være faste, bæredygtige, tørre og fri for støv,
snavs, fedt, olie og andre materialerester. Gammelt tætningsmateriale skal i givet fald først fjernes. Fedtede fugesider samt badekar
og gulvafløb rengøres med egnet rengøringsmiddel.

Tekniske data
Forbrug:
Tekniske data
Blandingsforhold:

Hærderdelen hældes i spanden med stam
pasta og gennemrøres.
Forbrug:
Ved fugning af fliser med fugebredde 3 mm
og fugedybde 5 mm:
Fliser 5x5 cm ca. 1 kg/m²
Fliser 15x15 cm ca. 0,18 kg/m²
Fliser 30x60 cm ca. 0,12 kg/m²
Forarbejdningstid: Ca. 1 time ved 20 °C
Gangbar:
Ca. 12 timer efter fugning
Emballagestørrelse: Stampasta: Plastspand á 0,2 kg
Hærder: Bøtte á 0,8 kg
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Fugebredde:
Materialeforbrug:

Fuge 10x10 mm ca. 3 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm ca. 12 lbm pr. patron.
Indtil 30 mm
Fuge 10x10 mm: ca. 3 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm: ca. 12 lbm pr. patron.
Ca. 7 - 10 min.

Skindtid:
Gennemhærdningshastighed:
Ca. 2 mm/dag. Ca. 7 mm/uge
Temperaturresistens: -40 ºC til +180 ºC
Fugebevægelse:
Ca. 25 % af fugebredden
E-modul:
Ca. 0,35 N/mm² (DIN EN 28339 procedure A)
Hårdhed:
Ca. 25 Shore A
Emballagestørrelse: Patron med 310 ml, 12 stk. i en kasse.
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ARDEX ST
Naturstenssilikone

ARDEX RG Cleaner
Epoxyrens

• Til fugning af natursten af marmor, granit,
kvarts, gnejs osv.
• Tilsat fungicid, der modvirker mugdannelse
på fugen
• Let påføring og forarbejdning
• Fås i farverne hvid, sølvgrå, sandbeige,
jurabeige, stengrå og antracit

• Specialrens til fjernelse af epoxyharpiksrester
efter fugning
• Slutrengøring efter lægning af nye belægninger af
sten- og lertøj
• Grundrengøring af svært belastede belægninger
inden behandling med andre ARDEX-produkter
• Fjernelse af epoxyharpiksrester på værktøj og udstyr

Anvendelsesområde
ARDEX ST er en 1-komponent, neutralhærdende silikonefuge, som
er let at påføre og videreforarbejde. ARDEX ST er velegnet til fugning af natursten som f.eks. marmor, granit, kvarts, gnejs osv., da
den ikke forårsager misfarvning af natursten.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs på væg og gulv. ARDEX RG Cleaner løsner genstridig snavs som f.eks. olie, fedtfilm, polymer- og vokslag samt forskellige emulsioner.
ARDEX RG Cleaner kan anvendes på belægninger af sten- og lertøj.

Optager udvidelses-/sammentrækningsbevægelser på indtil 20 %
af fugebredden pga dens høje elasticitet. Efter hærdning er ARDEX
ST bestandig overfor klimatiske påvirkninger, UV-stråler, almindeligt
anvendte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Fugen kan rengøres uden problemer. Indeholder fungicid, således at svampe- og
skimmelvækst forebygges. Farvetonerne er afstemt med fugemassen ARDEX MG marmorfuge.
Forbehandling af underlaget
Fugesiderne skal være faste, bæredygtige, tørre og fri for støv,
snavs, fedt, olie og andre materialerester. Gammelt tætningsmateriale skal i givet fald først fjernes. Fedtede fugesider samt badekar
og gulvafløb rengøres med egnet rengøringsmiddel.
Tekniske data
Forbrug:
Fugebredde:
Materialeforbrug:

Fuge 10x10 mm ca. 3,0 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm ca. 12,0 lbm pr. patron.
Indtil 30 mm på væg. Indtil 15 mm på gulv
Fuge 10x10 mm ca. 3,0 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm ca. 12,0 lbm pr. patron.
Ca. 5 min.

Skindtid:
Gennemhærdningshastighed:
Ca. 1 mm/dag. Ca. 6 mm/uge
Temperaturresistens: -40 ºC til +150 ºC
Fugebevægelse:
Ca. 20 % af fugebredden
E-modul:
Ca. 0,70 N/mm² (DIN EN 28339 procedure A)
Hårdhed:
Ca. 25 Shore A
Emballagestørrelse: Patron med 310 ml, 12 stk. i en kasse.
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Type
Alkalisk rengøringskoncentrat bestående af biologisk nedbrydelige
alkaliske stoffer, tensider og hjælpestoffer. ARDEX RG Cleaner løsner
snavs på overfladen og fastholder dem i rengøringsvandet.
ARDEX RG Cleaner er klar til brug og kan efter behov fortyndes i
forholdet 1:10.
For yderligere information se venligst datablad på www.ardex.dk eller
label på emballagen.

Tekniske data
Forbrug:

Manuel rengøring: Ca. 100 – 200 ml for hver
10 liter vand.
Mobilt renseanlæg: Ca. 300 – 400 ml for hver
10 liter vand.
pH-værdi:
Ca. 14 (koncentrat).
Opløselighed i vand: Fuldstændig.
Forarbejdningstemp: Ca. +15 - +25 °C.
Emballagestørrelse: Plastflaske med 1 l netto, 10 flasker/kasse.
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20 x 20 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

20 x 30 cm

20 x 30 cm

20 x 30 cm

23 x 23 cm

23 x 23 cm

23 x 23 cm

10 mm
12 mm
8 mm
10 mm
12 mm

10 mm
10 mm
10 mm

8 mm

10 mm

10 mm

10 mm
10 mm
10 mm

6 mm
8 mm

6 mm
8 mm

8 mm
10 mm

8 mm

8 mm
6 mm

8 mm
6 mm
10 mm

5 mm
6 mm

6 mm

8 mm

6 mm

5 mm

5 mm

5 mm

4 mm

5 mm

4 mm

4 mm

2 mm

2 mm

6 mm

20 x 20 cm
20 x 20 cm

6 mm
8 mm

15 x 15 cm
15 x 15 cm

8 mm
6 mm

10 x 20 cm
15 x 15 cm

6 mm
6 mm

10 x 20 cm
10 x 20 cm

5 mm
7 mm

10 x 10 cm
10 x 10 cm

5 mm
5 mm

5 x 5 cm
5 x 5 cm

5 mm

1,5 x 1,5 cm

Fugebredde

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

ARDEX G6
FLEX
0,80 kg/m²

0,62 kg/m²

1,37 kg/m²
1,62 kg/m²

1,26 kg/m²
1,49 kg/m²

kg/m²

1,18 kg/m²

1,25 kg/m²
1,48 kg/m²

1,15 kg/m²
1,37 kg/m²

kg/m²

1,08 kg/m²
1,28 kg/m²

1,02 kg/m²

0,94 kg/m²

kg/m²

0,89 kg/m²

1,40 kg/m²

1,68 kg/m²
1,11 kg/m²

1,55 kg/m²
1,03 kg/m²

kg/m²
kg/m²

1,45 kg/m²

1,11 kg/m²

0,67 kg/m²

1,75 kg/m²

1,16 kg/m²

0,69 kg/m²

1,32 kg/m²

0,78 kg/m²

0,67 kg/m²

1,72 kg/m²

1,01 kg/m²

0,86 kg/m²

1,24 kg/m²

0,96 kg/m²

0,78 kg/m²

1,43 kg/m²

0,86 kg/m²

1,62 kg/m²

ARDEX GK

0,96 kg/m²

1,03 kg/m²

kg/m²

kg/m²
kg/m²

0,59 kg/m²
0,96 kg/m²

1,07 kg/m²
1,61 kg/m²

kg/m²
kg/m²

1,00 kg/m²
1,51 kg/m²

1,21 kg/m²
0,64 kg/m²

kg/m²
kg/m²

0,73 kg/m²

0,62 kg/m²

1,58 kg/m²

0,94 kg/m²

0,80 kg/m²

1,14 kg/m²

0,88 kg/m²

0,73 kg/m²

1,32 kg/m²

0,80 kg/m²

1,49 kg/m²

1,14 kg/m²
kg/m²

ARDEX FK
2,42 kg/m²

0,61 kg/m²

kg/m²
kg/m²

kg/m²
kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

ARDEX G9S
FLEX

0,59 kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

ARDEX G8S
FLEX

0,68 kg/m²

1,48 kg/m²

0,88 kg/m²

0,75 kg/m²

1,07 kg/m²

0,83 kg/m²

0,68 kg/m²

1,23 kg/m²

0,75 kg/m²

1,40 kg/m²

0,75 kg/m²

2,26 kg/m²

ARDEX G7N
FLEX

ARDEX WA

1,10 kg/m²
1,67 kg/m²

kg/m²
kg/m²

0,91 kg/m²

1,25 kg/m²

0,80 kg/m²

1,54 kg/m²
1,19 kg/m²
1,41 kg/m²

kg/m²
1,34 kg/m²

0,97 kg/m²

kg/m²
kg/m²

1,30 kg/m²

kg/m²

1,60 kg/m²
1,06 kg/m²

kg/m²

kg/m²
0,87 kg/m²

0,64 kg/m²
1,06 kg/m²

kg/m²
kg/m²

0,54 kg/m²
0,87 kg/m²

0,66 kg/m²

kg/m²
kg/m²

1,03 kg/m²

0,75 kg/m²

0,64 kg/m²

1,64 kg/m²

0,96 kg/m²

0,82 kg/m²

1,18 kg/m²

0,91 kg/m²

0,75 kg/m²

1,36 kg/m²

0,82 kg/m²

1,54 kg/m²

0,82 kg/m²

2,50 kg/m²

0,55 kg/m²

kg/m²
kg/m²

0,54 kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m²

ARDEX RG 12

0,62 kg/m²

1,34 kg/m²

0,80 kg/m²

0,68 kg/m²

0,97 kg/m²

0,75 kg/m²

0,62 kg/m²

1,12 kg/m²

0,68 kg/m²

1,26 kg/m²

0,68 kg/m²

2,03 kg/m²

ARDEX MG

MATERIALEFORBRUG FUGEMØRTLER

ARDEX GK

2 – 12 mm hurtig

ARDEX FK

op til 8 mm

ARDEX MG

1 - 6 mm

ARDEX RG 12

2 – 15 mm

ARDEX WA

Vådrumssilikone

ARDEX SN

Naturstenssilikone

ARDEX ST

•

fra 4 mm

Silikone

ARDEX G9S
FLEX

•

•

2 – 15 mm hurtig

Epoxyfuge

•

•

•

•

•

•

ARDEX G8S
FLEX

Hybridfuge

•

•

•
Naturstensfuge

•

•

Fugedybde

Belastningsfuger

•

•

•

1 – 6 mm hurtig

•

•

•

•

•

•

•

ARDEX G7N
FLEX

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
2 – 15 mm

•

•

ARDEX FUGESORTIMENT

brillianthvid

hvid

pergamon

sølvgrå

lysegrå

manhattan

•

•

Epoxyfuge

Silikone

Flisedimension

•

Hybridfuge

75

grå

cementgrå

•

•
•

•

•

•

•

•

stengrå

basalt

•

•

•

antracit

jasmin

bahamabeige

•

Naturstensfuge

sandbeige

•

Belastningsfuger

•
Flextrapro fuger

Flextrapro fuger

jurabeige

mørkebrun

transparent

*Farverne er vejledende. For nøjagtig gengivelse udføres en prøvefugning på et mindre areal.
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ARDEX DS 40
Trinlydsreduktions- og
afkoblingsplade
• Reducerer transmissionen af trinstøj og
luftlyd med op til 14 dB.
• Lav byggehøjde på kun 4,5 mm
• Let forarbejdning og tilskæring
• Hurtig udlægning af fliser
• Velegnet til varmegulve

Anvendelsesområde
Til indendørs brug på gulvflader. Velegnet til både eksisterende byggeri og nybyggeri, til sanering og renovering i bolig- og erhvervsmæssig bebyggelse ved belastninger på indtil 2 KN/m².
Virker trinlydsdæmpende og mindsker spændingen til underlaget ved
udlægning af fliser, klinker, natursten samt betonfliser på følgende
underlag: beton, cementpudslag med og uden gulvvarme, selvnivellerende, gipsbaseret flydemørtel, magnesitgulve, støbeasfalt, trægulv
og spånplader, gamle fliser - og klinkebeklædninger, gamle PVC-belægninger og parketgulve.
Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, frit for skillemidler,
vridningsstabilt og plant. Gipsgulve og glatte og tætte underlag skal
slibes, støvsuges og primes med ARDEX P 51 primer i blandingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : ½ del vand før montering af trinlydspladen påbegyndes. Ujævne underlag skal forbehandles med en ARDEX
primer og rettes op med en ARDEX spartelmasse, før trinlydspladen
kan udlægges. Revnedannelse på op til 1 mm i bredden kan udlignes,
men der må ikke forekomme højdeforskelle på grund af sætninger.
Forarbejdning
Langs vægge og rundt om søjler og andre bygningsdele monteres
en kantisolering, inden ARDEX DS 40 pladerne udlægges. Pladerne
udlægges løst på gulvet og tilskæres. De enkelte plader kan nemt
tilskæres med en hobbykniv eller lignende, bedst fra undersiden.
ARDEX S 9 påføres underlaget med en egnet tandspartel (normalt
tandstørrelse 3 mm, dog tandstørrelse 4 mm til ru underlag), og ARDEX DS 40 pladen lægges herefter ned i den våde klæber med filtsiden nedad inden for forarbejdningstiden på 10 til 15 min. og trykkes
godt ned i mørtlen med et glitte- eller pudsebræt. Pladerne udlægges
i forbandt og stødes godt sammen for at undgå utilsigtet fugedan76

nelse. Såfremt overskydende mørtel presses op ved samlingerne,
tages pladen op, og den overskydende mørtel fjernes, hvorefter pladen på ny monteres i mørtlen. Det er vigtigt, at pladerne lægges
i halvforbandt, således at krydsfuger undgås. Der må ikke komme
klæbemørtel i fugerne mellem pladerne, da dette virker som lydbroer
og derved ødelægger den trinlydsdæmpende funktion.
Når ARDEX DS 40 pladerne udlægges på sugende underlag, kan fliseeller klinkebelægning udlægges, så snart pladerne er monteret. På
ikke sugende underlag kan fliselægningen påbegyndes efter ca. 2
timer. Før udlægning af fliser/klinker påbegyndes, eftergås ARDEX
DS 40 belægningen, og åbne fuger tildækkes med dobbeltklæbende
tape. Alternativt kan fugerne lukkes med ARDEX S 1-K tætningsmasse eller ARDEX CA 10 D montageklæber.
Klæbning af fliserne foregår lettest med ARDEX S 9. Til udlægning
af fugtfølsomme natursten anvendes ARDEX S 27 W hvid fleksibel
hurtigklæber eller ARDEX X 32 fleksibel fliseklæber i lagtykkelser på
op til 5 mm. Det er vigtigt at kontrollere, at der er 100 % klæbeflade
mellem fliser og ARDEX DS 40 pladerne. Fliser og klinker skal af hensyn til trykfordelingen have et format på mindst 15x15 cm og en min.
brudstyrke på 1.500 N. Stentøjsfliser skal have en tykkelse på min. 8
mm og kalibrerede natursten en tykkelse på min. 15 mm.
Gamle underlag af PVC og parket påføres ARDEX AF 900 fixeringslim
med en korthåret malerrulle. Efter en afluftningstid på minimum 30
min. monteres ARDEX DS 40 pladen og trykkes på plads, hvorefter
flisebelægningen straks kan påbegyndes som beskrevet ovenfor. Til
fugninger anvendes en fleksibel ARDEX fuge.

Tekniske data
Pladeformat:
Vægt:
Trinlydforbedring:
Brandklasse:
Varmemodstand:
Varmeledningsevne:
Vanddampsdiffusionsmodstandstal:
Velegnet til gulvvarme:
Pakning:

750 x 500 x 4,5 mm. 0,375 m²/plade
5,1 kg/m².
14 db (iht. DIN EN ISO 140-8).
B 2 (pladen alene); B 1 (belagt med fliser)
0,036 m² K/W
0,11 W/mK
450
Ja
Karton: 10 stk. = 3,75 m²
Palle: 300 stk. = 112,50 m²
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Spån-/krydsfinerplader, trægulve, malinger og malede overflader

Glatte og tætte underlag, præfabrikerede betongulve eller tæt komprimerede cementslidlag,
ikke sugende anhydritpudslag, terrazzo, støbeasfalt, gipsspartelmasser og klinker/fliser

1:1

1 : 1⁄2

1 : 1⁄2

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler. Malingslag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte, ikke
sugende overflader, hvorpå der skal spartles eller lægges fliser, ruslibes og ARDEX P 51 påføres ufortyndet.

Tekniske data
Forbrug:
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BLANDINGSFORHOLD
ARDEX P 51 : VAND
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1:3

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 ARDEX P 51 fortyndet med 150 g
vand pr. m².
Emballagestørrelse: Plastdunke á 1 kg, 5 kg, 10 kg og 25 kg.

PRIMERGUIDE

Råbetonlag og -dæk

1:3

UNDERLAG

Porøse cementslidlag, stærkt sugende betongulve, anhydrit, sugende eller afslebne spartelog udjævningsmasser

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

Gasbeton, glatte betonvægge/lofter, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, gipsbundne spartelmasser
og tyndtlagsmørtler

Ufortyndet

Anvendelsesområde
Gulv, indendørs. ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion 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).

Meget glatte, ikke sugende overflader, hvorpå der skal spartles eller lægges fliser f.eks epoxylag
og stålunderlag

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

Ufortyndet

•
•
•
•

Spånplader ved flisebelægninger med ARDEX S 27 W

ARDEX P 51
Primer

ARDEX EP 2000
Fugtspærre/epoxyharpiksgrunder
•
•
•
•
•

Afspærring af opstigende fugt
Afspærring af restbyggefugt
Grunding og befæstelse af underlag
Fungerer som hæftebro
Høj vedhæftningsevne

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

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

2

Anvendelsesområde
Gulv, inden- og udendørs. ARDEX EP 2000 er en opløsningsmiddelfri,
lavviskøs, 2-komponent epoxyharpiks uden fyldstoffer. Beholderen
består af 3,2 kg harpiks (komponent A) og 1,3 kg hærder (komponent B) – tilsammen 4,5 kg.

2: Forbehandling
Betonoverfladen støvsuges. Underlaget
skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler som olie, fedt, asfaltklæber o.lign.
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3-4: Blanding
De 2 komponenter blandes, idet lågdelen
gennemhulles flere gange med en skruetrækker. Lad lågdelen løbe helt tom. Herefter fjernes lågdelen og komponenterne
blandes grundigt med en langsomt kørende
spiralrører.

4

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 underlag
Til grunding og befæstelse skal underlaget (beton, cementgulve,
anhydritgulve) være sugende, tørt og bæredygtigt i sig selv.
Anhydritgulve skal normalt slibes.
5

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.
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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 0,3 - 0,6 mm.
Beregn min. 1 kg/m².

Tekniske data
Blandingsforhold:
Fremgår af emballagen.
Vægt efter omrøring: Ca. 1,1 kg/l
Materialeforbrug:
Ved påføring på flader alt efter underlagets
sugeevne ca. 300 g/m² pr. påføring. 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:
Dåse á 1 kg og spand á 4,5 kg netto.
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8: Støvsugning
Dagen efter udlægning fjernes alt overskydende sand med en industristøvsuger.
7

8

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.
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TILBEHØR

DUSTFREE
Patentanmeldt støvreducering. Kan
monteres på alle typer blandespande
og tilsluttes støvsuger.

ARDEX TILBEHØR

ARDEX håndblandemaskine
Effekt 570 watt. Trinløs hastighed
fra 170 - 370 omdr./min. under
belastning.
Propelblander
Anvendes sammen med ARDEX håndblandemaskine eller almindelig boremaskine. Velegnet til selvnivellerende
spartelmasser.
Trefod
Til montering af ARDEX håndblandemaskine på 75 l blandekar.

Støvskærm
Til støvfri oprøring. Støvskærmen
påmonteres på trefoden med strips
og en støvsuger sættes i hullet.

Turbineskovl
Monteres på ARDEX håndblandemaskine. Anvendes ved oprøring af
selvnivellerende spartelmasser i 75 liter
blandekar.

Niveaupind
Til afsætning af højder ved spartel- og nivelleringsarbejde på gulve. Selvklæbende.
Blandekar
75 l og 30 l udført i kraftig plast.

Vogn til blandekar
Få spartelmassen nemmere rundt
på byggepladsen med en vogn til
75 liters blandekar.
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Pigrulle med stænkskærm
Til selvnivellerende spartelmasser. fjerner
luftbobler i spartelmassen og danner en
perfekt overflade.
• Bredde: 50 cm
• Længde på pigge: 11, 21 el. 35 mm
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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.

ARDEX tilbyder gratis
kurser til den
professionelle
håndværker
Vi uddanner dig i den nyeste teknik og moderne
løsninger - og præsenterer hurtige og stærke
metoder til gulvlæggeren, mureren og maleren i
teori og praksis.

Murerbranchen
• Grundlæggende produktkursus.
• Vådrumssystemer – lovgivning og praksis.
• ARDEX A 35 vådrumsgulvet – lovgivning og praksis.
• Naturstenssystemet – teori og praktik.
• Tekniske skoler – kursus for 3. års lærlinge.
• Spartling og opretning af gulve inden- og udendørs.
• Renovering af trapper.
• Cafékurser - individuelle kurser.
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ARDEX
SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
tel. 4488 5050
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

SOLIDE FORBINDELSER
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