ARDEX R4 RAPID er enestående. Denne standfaste reparations
spartel med finish-karakter er det ideelle produkt, når det kom
mer til hurtig reparation af gulv- og vægflader inden belægning.
Den hæfter på næsten alle almindelige underlag uden primer
og er ideel til fyldning af huller og afskalninger såvel som afret
ning og udligning af højdeforskelle, overgange, pladesamlinger
og ujævnheder.
ARDEX R4 RAPID med ARDURAPID®-effekt tørrer lynhurtigt og
derfor genial til hurtig reparation!
ARDEX R4 RAPID kan udlægges i lagtykkelser fra 0 til 10 mm
og kan videreforarbejdes allerede efter 45 - 60 minutter.

Prøv også:
ARDEX A 30: Universalspartelmasse
•
•
•
•

Universalspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til opretning og finspartling af gulv og væg
Variabel arbejdskonsistens
Finkornet

ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

Genial til
hurtig reparation

ARDEX A 31: Universalspartelmasse
• Primerfri på cementbaserede underlag
• Til opretning og finspartling af gulve og vægge
• Smidig og let at forarbejde

• Hurtigt tørrende og hurtig klar til videreforarbejdning.
• Malings- og klæbeklar allerede efter 60 minutter.
• Hæfter uden primning på næsten alle almindelige
underlag.
• Til gulv og væg.
• Til udfyldning af huller, revner, sprækker, overgange og
samlinger.

ARDEX A 45: Reparationsspartelmasse
•
•
•
•

Standfast gulvspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til udspartling af huller, ujævnheder og lunker
Belægningsklar efter ca. 1 time
Kan tilsættes sand

• Kan spartles helt ned til 0.
• Let at slibe.
• Ren, hvid farve.

ARDEX A 46: Standfast, udendørs spartelmasse
• Til udspartling og opretning af huller, fordybninger,
ujævnheder, lunker og revner på gulv og væg
• Til udbedring og opretning af trappetrin og
trappeafsatser
• Til opbygning af fald og opretning af gulv- og
vægflader i lagtykkelser fra 2 til 30 mm

ARDEX K 5: Lynspartelmasse
•
•
•
•

Lynspartelmasse med ARDURAPID-effekt
Til opretning og finspartling af gulv og væg
Ingen primning
Belægningsklar efter 30 min.
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SOLIDE FORBINDELSER

SOLIDE FORBINDELSER

Et overblik over dine fordele
Med ARDEX R4 RAPID kan du spartle, udligne overgange og
samlinger, fylde, forme, slibe og lægge gulv i én kontinuerlig
arbejdsgang.
ARDEX R4 RAPID hæfter på næsten alle underlag uden primning
og hærder og tørrer så hurtigt, at du kan lægge gulv allerede
efter 1 time.

Binder på næsten alle underlag
uden primning

Spartling af gulvplader

Opfyldning af udsparinger

Spartling af gulvovergange

* Se yderligere information i vores datablad.

Kan spartles helt ned til 0

Spartling af metalunderlag

Spartling af samlinger
i gulv og væg

