ARDEX
SYSTEMLØSNINGER:
Radonsikring,
tætning af kældre,
vådrumssystemer,
storformatfliser,
natursten,
terrasser.

SOLIDE FORBINDELSER

RADONSIKRING

RADON...
er en gasart, som siver op igennem jorden og ind i huse og kældre via små revner og sprækker i gulve og vægge. Radon er hvert år skyld i ca. 250 dødsfald på grund af lungekræft.

at niveauet ikke overstiger 100 Bq/m³. For ældre huse kræves, at niveauet ikke overstiger 200 Bq/m³. I modsat
fald skal ejeren foretage en radonsanering for at bringe niveauet ned.

Radon binder sig til partikler som efterfølgende indåndes, hvorefter de kan forårsage lungekræft. Rygere er 10
gange mere eksponeret end ikke rygere.

ARDEX har udarbejdet 3 enkle, hurtige og økonomiske løsninger til huse og kældre i den eksisterende boligmasse. Alle membranerne er testet på Statens Prövningsinstitut (SP) i Sverige og er radontætte. Yderligere kan alle
løsningsforslag opfylde forsikringsselskabernes krav til forsikring af kældre i forbindelse med oversvømmelser.

Radon forekommer i meget forskellige koncentrationer rundt om i Danmark. På http://www.radonfri.dk/da/
om-radon/radon-i-din-kommune.html kan du se koncentrationen i dit område. Selv i kommuner med lavt indhold
af radon i undergrunden kan der være store forskelle, da der ikke er foretaget ret mange målinger. Det anbefales derfor altid at få foretaget en måling af radonniveauet.
Radon kan hverken ses, lugtes eller smages. Derfor er det umuligt at forudsige præcist,
hvor problemerne er størst. Især gamle huse, hvor kældre ændres til kontorer eller aktivitetsrum, er det vigtigt, at kunne forebygge indtrængning af radon.
Bygningslovgivningen kræver i dag, at alle nye huse skal være sikret mod radon således,
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Med ARDEX løsningerne er det nu muligt at ændre et gammelt pulterrum til et nyt radonsikkert kontor eller aktivitetsrum på kort tid og til en pris, der er til at betale. Tilmed slipper man for at ophugge gulvene, således som
det kræves ved etablering af radonsug.

FUGTSPÆRRE PÅ EKSISTERENDE BETONGULV
Hvis kun det eksisterende betongulv skal renoveres, er
en fugtspærre det sikre valg.
1-2) Gulvet rengøres, revner skæres op og limes med
epoxylim. Eventuelle større huller i gulvet repareres
med spartelmasse. Revner omkring rørgennemføringer tætnes.
3-4) Efterfølgende påføres 2 lag fugtspærre. I sidste lag
strøs sand. I hjørnerne monteres tætningsbånd.
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5-6) Seks timer efter kan gulvet spartles. Efter yderligere 24 timer kan der limes parket.
7)

Væggene afrenses og spartles. Allerede efter 24
timer kan væggene males med en egnet murmaling
o. lign.

I stedet for parket kan der lægges såvel linoleum, vinyl
som fliser.
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VEJEN TIL EN HOLDBAR KÆLDER

VAND I KÆLDEREN...
Hvis uheldet er ude og du får oversvømmelse i kælderen, kan det medføre store gener i form af fugt, dårlig lugt
og en masse ødelagte tæpper og inventar. Bedre bliver det ikke af, at mange forsikringsselskaber ikke længere
accepterer fugtfølsomme belægninger som tæpper og trægulve i kældre.
Mange anvender kælderen som hobbyrum, gildestue, gæsteværelse eller endda børne- eller soveværelse. I disse tilfælde er det nærmest en katastrofe at opleve oversvømmelse via kloakkerne. Fugt og ikke mindst lugt
trænger ind i gulv- og vægbeklædninger, og det kan tage år før generne er væk igen. Og hvis forsikringen ikke
dækker, ja så kan gode råd være endog rigtig dyre.
Derfor er det en god ide at overveje en af følgende løsningsforslag fra ARDEX. Enkle,
men gennemprøvede løsninger, som ganske vist ikke forhindrer oversvømmelsen, men
minimerer de efterfølgende gener ganske betydeligt. Uanset hvilket gulv du vælger, giver
ARDEX dig en stærk løsning.

Epoxymaling på betongulve
Ved at anvende en god epoxymaling sikrer du dig, at vandet fra oversvømmelsen ikke kan trænge ned i gulvet.
Dermed slipper du for varig opfugtning, bakterievækst, skimmel og dårlig lugt fra kældergulvet. Med andre ord;
når gulvet er rengjort effektivt, så er virkningerne af oversvømmelsen fjernet.
Før du maler med epoxy skal du imidlertid sikre dig, at undergulvet er tørt (uden opstigende grundfugt), plant,
stærkt og uden revner. Her hjælper ARDEX.
Det eksisterende betongulv afrenses for løse partier, malingrester, olie og andre skillemidler. Evt. gennemgående revner skæres op og limes med epoxylim.
Herefter spartles huller og ujævnheder i betongulvet med hurtigtørrende betonmørtel. Når denne er hærdet,
primes gulvet og lades tørre i ca. 4-8 timer. Til slut spartles hele gulvet med min. 3 mm vandbestandig, selvnivellerende spartelmasse.
Det anbefales at afrense de omkransende vægge i 10-15 cm højde over gulvet. Herefter påføres vægspartel-
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masse eller reparationsmørtel.

lægningen påbegyndes. Til fliselægningen anvendes en
fliseklæber, der egner sig til formatet på fliserne. På

Allerede 1-2 dage efter kan gulvet males med epoxymaling. Ved at føre epoxymalingen 10 cm op ad væggen
på det spartlede underlag opnås større sikkerhed for,
at vand fra en oversvømmelse ikke trænger ind i væggen. Dette forhindrer dog ikke fugt, som trænger ind
igennem væggen udefra.

væggene dækkes vådrumsmembranen let ved montering af en sokkelflise.

Hvis der er opstigende grundfugt i gulvet (ikke vandtryk) anbefaler vi en fugtspærring. Denne påføres det
afrensede gulv i 2 omgange med 6 timers mellemrum.
I andet lag strøs rigeligt med sand, og efter endnu 6
timers ventetid kan gulvet spartles.

Efter fugningen foretages en let afvaskning af fugerne,
og dagen efter fjernes det resterende fugeslør uden
besvær.

Allerede efter 24 timer kan fliserne fuges. Hertil kan
ARDEX’ flexible, cementbaserede fugemasser anvendes uden problemer.

Ønskes resten af væggene renoveret ved samme lejlighed, anbefaler vi vores fiberarmerede vægspartelmasse.

Ønskes en fuldstændig tæt fuge, som ikke suger fugt
eller lugt, anbefaler vi en epoxyfuge. Denne fuge sikrer,
at kloakvandet ikke suges ned i fugen, da den er tæt
og kemisk resistent over for de fleste stoffer - og dertil
meget rengøringsvenlig.

Flisebelægning

Er der opstigende grundfugt i kældergulvet, anbefaler
vi fugtspærring med en epoxyfugtspærre.

Ønsker du at lægge et nyt flisegulv i kælderen, er det
kun fantasien, der sætter grænser. Uanset om du vil
have border eller mønstre, om du lægger mosaik eller
storformatfliser – ARDEX har løsningen.
Det eksisterende betongulv (ingen opstigende grundfugt) afrenses for løse partier, malingrester, olie og andre skillemidler. Evt. gennemgående revner skæres op,
og limes med epoxylim.
Herefter spartles huller og ujævnheder i betongulvet
med hurtigtørrende betonmørtel. Når denne er hærdet,
påføres to lag vådrumsmembran. Langs alle vægge
lægges et tætningsbånd, som klæbes 6 cm ud på gulvet og 6 cm op ad væggen. Andet lag kan påføres allerede 1 time efter første lag. Ved påføringen af andet
lag dækkes tætningsbåndene fuldstændigt.
Allerede 2 timer efter sidste lag er påført, kan flise-
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FÆRDIGT BAD PÅ 3 DAGE

ARDEX VÅDRUMSSYSTEM...
Med ARDEX’ MK-godkendte vådrumssystem kan du renovere et badeværelse på kun 3 dage - alt inklusive. Lige
fra pudslag med indbygget varme til sidste flisefuge.
Vi kalder det ARDURAPID-effekt. Det betyder, at cementen binder blandevandet i sig ved krystallisering. Du undgår lange hærde- og tørretider samt tilførsel af restfugt.
Til et standard badeværelse udgør vore produkter under 1 % af den samlede pris. Alligevel sikrer de en lavere totalpris, fordi de hurtige hærde- og tørretider minimerer ventetiden mellem arbejds
processerne og garanterer et brugsklart badeværelse på få dage.
Og naturligvis med alle nødvendige vådrumsgodkendelser på plads.
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TRIN 1: Støbning af
betongulv
Der anvendes en hurtigcement,
der kan betrædes allerede efter
3 timer. Om ønsket indbygges
gulvvarme.

TRIN 2: Påføring af
vådrumsmembran
Påføres i 2 lag. Tætningsbånd monteres i
hjørnerne i 1. lag. Samlet
tørretid 3 timer.

TRIN 3: Klæbning af
fliser
Der anvendes en hurtigtørrende
klæber. Gangbar og fugeklar
efter 24 timer.
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TRIN 4: Fugning af fliser
Der anvendes en hurtigtørrende
fugemasse. Gangbar og klar
belastning efter 4 - 5 timer.

4
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KLÆBNING AF STORFORMATFLISER

SIKKER KLÆBNING I STORFORMAT...

Lægning af storformatfliser og -natursten er en krævende opgave, som kræver en faglig korrekt montering.

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

Ekstra planspartling

På væggen sikrer vores fliseklæbere det bedste greb og maximal stabilitet. Og med specialiserede storformatklæber opnår du en næsten fuldfladig og hulrumsfri klæbning.
Fliseklæberne fås også med ARDURAPID-effekt®, som forhindrer misfarvning af natursten.
ARDEX MICROTEC teknologien kombinerer unikke forarbejdningsegenskaber med højeste sikkerhed.
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Værd at vide

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

Før fliselægning undersøges undergulvet omhyggeligt for revner og svage partier.
Selv om storformatfliser som regel er meget målfaste i både længde, bredde og tykkelse, kan det ikke
udelukkes, at der kan opstå niveauforskelle på flisernes overside under udlægningen. Jo bedre planhed i
undergulvet, desto større er din mulighed for at undgå niveauforskelle i flisebelægningen. Selv på undergulve, som overholder normale planhedstolerancer, kan det være nødvendigt med en ekstra spartling for at
minimere ujævnhederne.

På gulv: Anvend dobbeltklæbning
Ved lægning af storformatfliser anbefales det at anvende den såkaldte dobbeltklæbningsmetode for at opnå
optimal vedhæftning. Med denne metode bliver fliseklæberen ikke kun påført underlaget, men også på flisernes bagside. Afhængig af fliseformat påføres et tyndt eller tykkere lag på hele fladen. Jo grovere flisebagsiden er, desto vigtigere er det at anvende dobbeltklæbningsmetoden for at hindre dannelse af luftbobler og

dermed hulrum under fliserne.
ARDEX har specialklæbere til storformatfliser - samt alle andre typer fliser.

Pas på fugekvaliteten
Med til valget af storformatfliser følger som regel et ønske om de smallest mulige fuger. Fugebredden kan dog ikke kun vælges ud fra æstetiske
aspekter, da man også skal tage hensyn til de byggetekniske krav.
Udover de æstetiske overvejelser tjener fugningen også til at sikre en
lang holdbarhed af de keramiske belægninger. ARDEX tilbyder dig et
stort udvalg af kvalitetsfugeprodukter, som giver en sikker fugning og et
elegant udseende.

KONTAKT ARDEX

Som det fremgår af denne brochure
, er der
visse forholdsregler man skal tage
, når man
kaster sig ud i et byggeprojekt. Med
ARDEX’
højt specialiserede produkter redu
cerer du
risikoen til et minimum.
Du er altid velkommen til at kontakte
os på tlf.
44 88 50 50. Spørg efter teknisk
afdeling. De
sidder klar til at dele ud af deres
erfaringer.

9

NATURSTEN - UDEN MISFARVNINGER

SYSTEMET, DER SIKRER FARVEÆGTE NATURSTENSBELÆGNINGER...
For os er natursten ikke bare et spørgsmål om sort granit og hvid marmor. Mange års erfaring med klæbning
af natursten verden over har givet os viden om, at mange typer natursten kan medføre store ærgrelser og
omkostninger, hvis de klæbes i en traditionel hvid, hurtighærdende fliseklæber, som er et udbredt valg.
ARDEX deler natursten i to kategorier: De fugtfølsomme og de fugtbestandige. At sten kan være fugtfølsomme
lyder måske besynderligt i betragtning af, at de fleste natursten er naturligt forekommende og dermed udsat
for al slags vind og vejr. Imidlertid bliver stenen udsat for helt andre ting i byggeriet. Den kommer i kontakt med
cement og vand, der kan forårsage især misfarvninger og kantrejsninger.
De fugtbestandige sten kan indbygges i vores byggeri uden at blive påvirket af hverken
cement eller overskydende vand fra konstruktionerne. Vælger man dem, risikerer man
misfarvninger og kantrejsninger som før omtalt.
Det betyder dog ikke, at stenene er uden problemer og kan anvendes alle steder. Der findes talrige eksempler på natursten, der er blevet misfarvet som følge af forkert rengøring
og pleje, ligesom der er eksempler på, at sten er lagt på en sådan måde, at de revner,
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skaller eller ligefrem smuldrer.
Det er vores erfaring, at fugtfølsomme sten kun bør monteres indendørs og ikke i konstant våde omgivelser,
som f.eks. svømmebassiner.
Vi anbefaler, at bygherren gør sig overvejelser om udseende, anvendelse, belastning, rengøring m.m. af den
natursten, som ønskes monteret.
Uanset valg af sten kan ARDEX levere et produkt som er tilpasset til stenen og med garanti undgår problemer
som omtalt her - blot der tages hensyn til, om stenen er fugtfølsom eller fugtbestandig.
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NY TERRASSE PÅ 1 DAG

STØB OG LÆG FLISER SAMME DAG - BÅDE INDE OG UDE...
Med ARDEX pudslagsbeton opnår du en masse fordele:

Disse egenskaber gør, at du kan lægge fliser allerede efter 4 timer, uanset om det er inden- eller udendørs.

•
•
•
•
•

Det er ny rekord. Intet andet produkt tillader en så hurtig arbejdsgang, når du arbejder udendørs.

Ingen ventetid. Membran eller fliser kan lægges allerede efter 4 timer.
Ingen ekstra transporttid på grund af ventetid.
Ingen ekstra afdækninger ved udendørs arbejder.
Ingen problemer med tidsplaner. Klar til brug på 1 dag.
Minimale gener fra håndværkere.
Uanset om det er en terrasse, balkon, indkørsel eller et nyt svømmende pudslag; med
den nye lynhurtige ARDEX pudslagsmørtel kan du påføre membran eller lægge fliser
allerede 4 timer efter udstøbningen.
Hurtigere kan det ikke gøres.
Efter mange års produktudvikling er det lykkedes os at fremstille en pudslagsbeton, der
har et ekstremt lille svind, lynhurtig hærdning og meget let forarbejdning.
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ARDURAPID-effekt: Evnen til at binde
blandevandet i mørtlen 100 %. Det
sikrer hurtig hærdning og tørring uanset lagtykkelse.

Kl. 08.00: Pudslag
Der anvendes en færdigblandet cement, der kun skal tilsættes vand.
Blandes i en almindelig tvangsblander i ca. 5 min., hvorefter den er klar
til brug. Tørretid 4 timer.
Kl. 12.00: Membran
Der påføres vandtætningsmembran i 2 lag. Samlet tørretid 3 timer
Kl. 15.00: Flisebelægning
Der kan nu lægges fliser eller natursten i en hurtigtørrende klæber, der er
gangbar efter 1½ time.
Kl. 16.30: Fugning
Fliserne er klar til fugning. Efter 1½ time er fugen hærdet så meget, at
terrassen kan tages i brug til lettere belastning. Efter 24 timer er terrassen fuldt belastbart.
Kl. 18.00: Klar til brug
Ved anvendelse af ARDEX’ hurtigste produkter kan arbejdet færdiggøres
på lidt mere end en arbejdsdag.
Du sparer tid, transport, afdækning og håndværkergener.
Terrrassen er klar. Er kaffen også?
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FLISEPARTNEREN...
DIN FORBINDELSE TIL EN HÅNDVÆRKER, DER KAN SIT KRAM

MAT

STORFOR

FLISER
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Kvalitet og samarbejde er nøglen til bedre håndværk. Derfor etablerede ARDEX i 2014
netværket FlisePartneren. Via dette partnerskab er det vores ambition at tilbyde håndværkerne efteruddannelse i topklasse.

Certificeringen er din garanti for at få en håndværker, der kan sit kram - og er interesseret
i at tilegne sig den nyeste viden og dermed de bedste løsninger i dagens byggeri.

Vi tilbyder murerne certificeringer inden for bl.a. radonsikring, udførelse af vådrum, lægning af storformatfliser og natursten m.m.

Vær på den sikre side:
Vælg en FlisePartner.

Vi lader jer ikke vente:
Anvend ARDEX spartelmasser og fliseklæbere med ARDURAPID-effekt
- og alle typer rum kan tages i brug efter 24 timer.

ARDEX tilbyder systemer med perfekt matchede produkter til hurtig renovering
af ethvert lokale. Afretning af gulve, spartling af vægge og lægning af alle typer fliser.

Med den rette planlægning minimerer du f.eks. stilladsleje og undgår lange ventetider,
genhusning, driftsstop og andre kostbare afbrydelser.

Takket være et lavt materialeforbrug, lynhurtige hærde- og tørretider og nem forarbejdelighed nedbringes dine totalomkostninger.

Læs mere på ardex.dk/ardurapid

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