ARDEX A 818: Hurtig klar til maling.
Også i tykke lag.

ARDEX A 818
Udendørs filler

ARDEX 818 husfiller anvendes i tynde og tykke lag på alle faste, sugende underlag udendørs, i kældre med fugt samt i svømmebassiner.
ARDEX A 818 hærder lynhurtigt i både tykke og tynde lag, hvilket
sikrer, at du kan komme hurtigt videre med malerarbejdet. Det giver
store besparelser i form af mindre kørsel og ikke mindst væsentligt

Spartling af fald og overgange

Til alle udendørs
spartelopgaver

færre stilladsudgifter.
ARDEX A 818 er specielt velegnet på stærkt sugende underlag uden
primer og på tykke lag, hvor du har behov for en hurtig styrkeudvikling
uden indsynkninger. Du kan sikkert og hurtigt reparere dybe kanaler
og brede samlinger.
ARDEX A 818 hærder så hurtigt, at du kan begynde efterarbejde
allerede 30 min. efter oprøring. Det betyder, at du kan filtse og glatte
overfladen helt perfekt i én arbejdsgang. På den måde undgår du

Reparation af trapper,
altaner og hussokler

slibning og ekstra støv.
ARDEX A 818 kan anvendes både inden- og udendørs på alle faste
og sugende underlag. I tynde lag er tørretiden ca. 60 min., og uanset
lagtykkelse kan du male med alkaliresistente malinger efter få dage.
Blandet med ARDEX E 100 udvikler ARDEX A 818 en så høj trækstyrke, at du kan anvende den som underlag for epoxymalinger.
• Kan forarbejdes i ca. 15 min. og efterbehandles efter 30 min.

Opfyldning af udsparinger

• Synker og revner ikke uanset lagtykkelse.
• Løser hurtigt og pålideligt alle udendørs spartelopgaver.
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ARDEX A 828
Indendørs filler

Til alle indendørs
spartelopgaver

ARDEX A 828: Hurtig klar til
maling eller tapet. Også i tykke lag.
ARDEX A 828 bruges i dag overalt, hvor tiden er vigtig. Den
hærder lynhurtigt i både tykke og tynde lag og sikrer, at du kan
komme hurtigt videre med dit malerarbejde.
ARDEX A 828 er specielt velegnet på stærkt sugende underlag
uden primer og på tykke lag, hvor du vil undgå indsynkninger.

Fuldfladespartling

F.eks. repareres dybe elektrikerspor både sikkert og hurtigt.
ARDEX A 828 hærder så hurtigt, at du kan begynde på efter
arbejderne allerede 40 min. efter oprøring. Det betyder, at du kan
filtse og glatte overfladen helt perfekt i samme arbejdsgang. På
den måde undgår du slibning og ekstra støv.
ARDEX A 828 kan anvendes på alle sugende underlag indendørs.
I tynde lag er tørretiden ca. 45 min. og uanset lagtykkelse kan du
tapetsere eller male allerede dagen efter.

Lukning af kabelspor

ARDEX A 828:
• kan forarbejdes i ca. 30 min. og efterbehandles
allerede efter 45 min.
• synker eller revner ikke - uanset underlag.
• løser hurtigt og pålideligt alle indendørs spartelopgaver.

Spartling af gipspladesamlinger

SOLIDE FORBINDELSER

Opfyldning af udsparinger

