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Vand i kælderen

Epoxymaling på betongulve

Det anbefales at afrense de omkransende vægge i 10-15 cm højde over

sætter grænser. Uanset om du vil have border eller mønstre, om du læg-

Hvis uheldet er ude og du får oversvømmelse i kælderen, kan det med-

Ved at anvende en god epoxymaling sikrer du dig, at vandet fra over-

gulvet. Herefter påføres ARDEX B 14 vægspartelmasse eller ARDEX A

ger mosaik eller storformatfliser – ARDEX har løsningen.

føre store gener i form af fugt, dårlig lugt og en masse ødelagte tæp-

svømmelsen ikke kan trænge ned i gulvet. Dermed slipper du for va-

46 reparationsmørtel.

per og inventar. Bedre bliver det ikke af, at mange forsikringsselskaber

rig opfugtning, bakterievækst, skimmel og dårlig lugt fra kældergulvet.

ikke længere accepterer fugtfølsomme belægninger som tæpper og

Med andre ord; når gulvet er rengjort effektivt, så er virkningerne af

Allerede 1-2 dage efter kan gulvet males med epoxymaling. Ved at føre

løse partier, malingrester, olie og andre skillemidler. Evt. gennemgående

trægulve i kældre.

oversvømmelsen fjernet.

epoxymalingen 10 cm op ad væggen på det spartlede underlag opnås

revner skæres op, og limes med ARDEX EP 2000 epoxylim.

Det eksisterende betongulv (ingen opstigende grundfugt) afrenses for

større sikkerhed for, at vand fra en oversvømmelse ikke trænger ind i
Mange anvender kælderen som hobbyrum, gildestue, gæsteværelse

Før du maler med epoxy skal du imidlertid sikre dig, at undergulvet er

væggen. Dette forhindrer dog ikke fugt, som trænger ind igennem væg-

Herefter spartles huller og ujævnheder i betongulvet med ARDEX A 46

eller endda børne- eller soveværelse. I disse tilfælde er det nærmest

tørt (uden opstigende grundfugt), plant, stærkt og uden revner. Her

gen udefra.

hurtigtørrende betonmørtel. Når denne er hærdet, påføres to lag ARDEX

en katastrofe at opleve oversvømmelse via kloakkerne. Fugt og ikke

hjælper ARDEX.

8+9 vådrumsmembran. Langs alle vægge lægges et ARDEX SK 12 tæt-

mindst lugt trænger ind i gulv- og vægbeklædninger, og det kan tage

Hvis der er opstigende grundfugt i gulvet (ikke vandtryk) anbefaler vi en

ningsbånd, som klæbes 6 cm ud på gulvet og 6 cm op ad væggen. Andet

år før generne er væk igen. Og hvis forsikringen ikke dækker, ja så kan

Det eksisterende betongulv afrenses for løse partier, malingrester, olie

fugtspærring med ARDEX EP 2000. Denne påføres det afrensede gulv

lag kan påføres allerede 1 time efter første lag. Ved påføringen af andet

gode råd være endog rigtig dyre.

og andre skillemidler. Evt. gennemgående revner skæres op, og limes

i to omgange med 6 timers mellemrum. I andet lag strøs rigeligt med

lag dækkes tætningsbåndene fuldstændigt.

efterfølgende med ARDEX EP 2000.

sand, og efter endnu 6 timers ventetid kan gulvet spartles med ARDEX

Derfor er det en god ide at overveje en af følgende løsningsforslag fra

K 301.

Allerede to timer efter sidste lag ARDEX 8+9 er påført, kan fliselægnin-

ARDEX. Enkle, men gennemprøvede løsninger, som ganske vist ikke

Herefter spartles huller og ujævnheder i betongulvet med ARDEX A 46

forhindrer oversvømmelsen, men minimerer de efterfølgende gener

hurtigtørrende betonmørtel. Når denne er hærdet, primes gulvet med

Ønskes resten af væggene renoveret ved samme lejlighed anbefaler vi

78 afhængig af formatet på fliserne. Disse fliseklæbere er unikke, idet de

ganske betydeligt. Uanset hvilket gulv du vælger, giver ARDEX dig en

ARDEX P 51, der lades tørre i ca. 4-8 timer. Til slut spartles hele gul-

ARDEX F 5 fiberarmeret vægspartelmasse.

både har en lang forarbejdningstid (3 timer i spanden) og en ekstra lang

stærk løsning.

vet med min. 3 mm ARDEX K 301 udendørs, selvnivellerende spartelmasse.

ARDEX EP 2000
Fugtspærre og epoxyharpiks
grunder til gulv.

ARDEX A 46
Standfast, hurtigtørrende
betonmørtel

ARDEX B 14
Cementbaseret vægspartel
masse til inden- og udendørs

ARDEX EP 2000 er en opløsningsmiddelfri, lavviskøs, 2-komponent
epoxyharpiks uden fyldstoffer.

Til vægge og gulve inden- og
udendørs. Til udspartling og op
retning af huller, lunker og revner
på gulve og vægge. Til udbedring
og opretning af trappetrin og
trappeafsatser. Til opretning af
overgange i gulve i lagtykkelser
fra 2-30 mm og som underlag for
lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og maling.

Til udbedring og glitning af vægog loftsflader af beton, beton
elementer og cementpuds samt
opretnings- og udjævningsarbej
der før fliselægning.

Anvendes til afspærring af opstigende fugt, grunding og befæstelse af underlag, reparation af
revner i svømmende pudslag og
beton, og som hæftebro mellem
ny og gammel beton.

ARDEX K 301
Udendørs gulvspartelmasse
Letflydende, cementbaseret spartelmasse til spartling, afretning og
nivellering af gulvflader inden- og
udendørs
Til opretning af gulvflader i våd
rum, områder med vedvarende
vandpåvirkning, på balkoner og
terrasser før lægning af fliser
og klinker samt til overmaling og
belægninger.

gen påbegyndes. Til fliselægningen anvendes ARDEX X 77 eller ARDEX X

ilægningstid (fliserne kan lægges i påført klæber helt op til 60 min. efter

Flisebelægning

udlægningen). På væggene dækkes ARDEX 8+9 vådrumsmembranen let

Ønsker du at lægge et nyt flisegulv i kælderen, er det kun fantasien, der

ved montering af en sokkelflise.

ARDEX F 5
Fiberarmeret vægspartel
masse, inden- og udendørs

ARDEX SK12
TRICOM tætningsbånd

Opretning, udbedring og spartling af facader samt vægge og
loftsflader før påføring af dispersionsmaling, mineralpuds, silikonemalinger samt til overfladebehandling ved filtsning, lasur- og
spartelteknik.

ARDEX 8+9
2-komponent vådrumsmembran til gulv og væg, indenog udendørs
MK-godkendt til tætning af gulv og
væg. Hurtigtørrende, elastisk og
revnedækkende.

Tætningsbånd til fleksibel og
vandtæt forstærkning i samlinger
og hjørner mellem væg og gulv.
MK-godkendt systemløsning sammen med ARDEX 8+9.

ARDEX X 77
MICROTEC flexklæber til gulv
og væg, inden- og udendørs
Cementbaseret. Øget sikkerhed
via fiberforstærkning, som reducerer forskydningsspændingerne,
forbedrer aftræksstyrkerne og
reducerer krympespændingerne.
Vandfast, frostbestandig og fleksibel. Let og smidig forarbejdning.

Allerede efter 24 timer kan fliserne fuges. Hertil kan AR-

Opstigende fugt i kældre

DEX' flexible, cementbaserede fugemasser anvendes uden

Ved opstigende fugt i kældergulve kan der med fordel på-

problemer.

føres ARDEX EP 2000 fugtspærre, inden spartling med ARDEX K 80. ARDEX EP 2000 påføres i 2 lag á 300 g/m².

Efter fugningen foretages en let afvaskning af fugerne, og

Tørretid ca. 6 timer mellem hvert lag. Sidste lag strøs med

dagen efter fjernes det resterende fugeslør uden besvær.

sand for at forbedre vedhæftningen til ARDEX K 80.

Ønskes en fuldstændig tæt fuge, som ikke suger fugt eller

ARDEX EP 2000 kan ligeledes anvendes som radonspærre

lugt, anbefaler vi ARDEX EG 8 hybridfuge. Denne fuge sik-

på betongulve.

rer, at kloakvandet ikke suges ned i fugen, da den er tæt
og kemisk resistent over for de fleste stoffer. Samtidig er

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til

ARDEX EG 8 pga. den tætte struktur modstandsdygtig over

vore konsulenter:

for olie og andre skillemidler, som spildes i værkstedet. ARDEX EG 8 er meget rengøringsvenlig.

Sydlige Jylland og Fyn:
• Lars Rasmussen, 40 31 71 02

Er der opstigende grundfugt i kældergulvet anbefaler vi

Nordlige Jylland:

fugtspærring med ARDEX EP 2000 som beskrevet under

• Torben Kjemtrup, 20 12 43 11

"epoxygulve".

Sjælland:
• Allan Petersen, 40 15 81 81

Kontakt ARDEX for yderligere information.

• Mikkel Falkenstrøm, 21 31 50 10

eller teknisk afdeling på 44 88 50 50.

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

ARDEX X 78
MICROTEC flexklæber - gulv,
inden- og udendørs
Cementbaseret. Vandfast, frostbestandig og fleksibel.
Velegnet til opsætning og klæbning af fliser af stentøj, finstentøj
samt keramik, mosaik af glas
og porcelæn, betonkvadersten
og naturstensfliser (ikke fugtfølsomme).
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ARDEX EG 8
Hybridfuge til fugebredder fra
2 til 12 mm på væg og gulv
indendørs og udendørs
Til fugning af fliser, klinker, spaltklinker og mosaik på områder,
hvor cementbunden mørtel ikke
er tilstrækkelig modstandsdygtig,
fx i storkøkkener, værksteder,
svømmehaller, baderum, sportsog fritidsbyggeri samt industrielt
benyttede lokaler.

ARDEX K 80
Gulvspartelmasse og tyndpuds - indendørs
Cementbaseret, spændingsfattig,
gulvspartelmasse. Selvnivellerende med optimale flydeegenskaber. Lagtykkelser fra 5-50 mm
uden tilsætning af sand. Velegnet
som slidlag i kælderrum, lager- og
opbevaringsrum o.lign.

