
ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

Genial til  
hurtig reparation

ARDEX R4 RAPID er enestående. Denne standfaste repara tions

spartel med finishkarakter er det ideelle produkt, når det kommer 

til hurtig reparation af væg, loft og gulvflader.

Den hæfter på næsten alle almindelige underlag uden primer og 

er ideel til fyldning af huller og afskalninger såvel som afretning og 

udligning af højdeforskelle, overgange og ujævnheder. 

ARDEX R4 RAPID med ARDURAPID®effekt tørrer lynhurtigt og er 

derfor genial til hurtig reparation!

ARDEX R4 RAPID kan udlægges i lagtykkelser fra 0 til 10 mm og 

kan videreforarbejdes allerede efter 45  60 min.

• Hurtigt tørrende og hurtig klar til videreforarbejdning.

• Kan overmales allerede efter 60 minutter.

• Hæfter uden primning på næsten alle almindelige  

underlag.

• Til gulv, væg og loft.

• Til udfyldning af huller, revner og sprækker.

• Kan spartles helt ned til 0.

• Let at slibe.

• Ren, hvid farve.

SOLIDE FORBINDELSER

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf. 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk SOLIDE FORBINDELSER

Prøv også:

ARDEX A 818 lynspartelmasse
• Udendørs, cementbaseret spartelmasse 
• Til spartling, filtsning og opretning af huller, lunker og 

revner på gulv og væg
• Til opretning på altaner, terrasser, hussokler, kælder

vægge samt trappetrin og trappeafsatser 

ARDEX A 826 vægspartelmasse
• Indendørs gipsspartelmasse til plan spartling.
• Velegnet til gipspladesamlinger med papirstrimler.
• Lagtykkelse fra 030 mm i én arbejdsgang.
• Synker, revner og dråber ikke

ARDEX A 828 vægopretningsmasse
• Indendørs, hurtighærdende spartelmasse på gipsbasis.
• Velegnet til reparation efter udfræsninger til el.
• Lagtykkelse fra 050 mm.
• Fås også med citrusduft.

ARDEX F 5 fiberarmeret facadespartelmasse
• Til opretning, udbedring og spartling af facader samt 

vægge og loftsflader inden og udendørs.
• Velegnet til dispersionsmaling, mineralpuds, silikone

malinger samt til overfladebehandling med lasur og 
spartelteknik

ARDEX F 11 hvid facadespartemasse
• Hurtighærdende, cement baseret spartelmasse
• Som underlag for mineral og silikat maling inden og 

udendørs
• Velegnet til vådrum
• Til lagtykkelser fra 05 mm

ARDEX W 820 SUPERFINISH sprøjtespartel
• Hånd, rulle og sprøjtespartel 
• Til opretning samt grov og finspartling af væg og loft
• Lagtykkelse fra 020 mm
• Brandklasse A1.
• Let at slibe. Synker ikke



Et overblik over dine fordele
Med ARDEX R4 RAPID kan du fylde, forme, slibe og overmale i én 

kontinuerlig arbejdsgang.

ARDEX R4 RAPID hæfter på næsten alle underlag uden primning og 

hærder og tørrer så hurtigt, at den kan overmales allerede efter 1 

time.

Lukning af kabelspor
Hurtig montering og spartling  
af hjørneprofiler

Spartling af døre Spartling af gulvplader

Opfyldning af udsparinger Spartling af gulvovergange

Spartling af gipspladesamlingerSpartling af metalunderlag

Hurtig videreforarbejdning

Kan spartles helt ned til 0

Binder på næsten alle underlag  
uden primning


