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Produktdatablad 50 51

Anvendelsesområde
ARDEX E 25 er en lys rosa, kunstharpiksdispergeret blandevæske til 
cementbaserede mørtler, spartel-, udjævnings- og nivelleringsmasser. 

ARDEX E 25 øger elasticiteten og forbedrer rullemodstandsdygtighe-
den og overfladesejheden. 

ARDEX E 25 må ikke tilsættes ARDEX K 5, ARDEX K 80 og ARDEX K 
55. 

ARDEX E 25 må kun anvendes indendørs.

Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og ARDEX E 25 til den 
valgte spartelmasse jf. tabellen. 

Når ARDEX E 25 tilsættes blandevandet til en spartelmasse, skal 
vandmængden være mindre end det foreskrevne på produktinforma-
tionsbladet. 

ARDEX E 25 og blandevandet omrøres til en homogen konsistens, 
hvorefter iblandingen af spartelmassen udføres som normalt. 

Når ARDEX E 25 iblandes i selvnivellerende spartelmasser, medfører 
det nedsat flydeevne. Der kan dog, for at justere flydeevnen, kompen-
seres med små mængder vand.

ARDEX E 25
Flexvæske

• Til plastificering af cementbaserede spartelmasser

• Øger elasticiteten og rullemodstandsdygtigheden

• Indeholder ikke opløsningsmidler

• Kunstharpiksdispersion



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Gulvspartelmasser50 51
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ARDEX K 14
2,0 kg ARDEX E 25
5,0 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 15 
2,0 kg ARDEX E 25
5,25 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 70
1,75 kg ARDEX E 25
4,0 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 2000 F
1,4 kg ARDEX E 25
3,2 kg vand : 20 kg pulver

ARDEX A 45
1,75 kg ARDEX E 25
4,75 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX A 30
1,0 kg ARDEX E 25
3,5 kg vand : 12,5 kg pulver

ARDEX A 31
1,0 kg ARDEX E 25
3,4 kg vand : 12,5 kg pulver

Ovenstående blandingsforhold skal benyttes ved anvendelse på stø-
beasfalt og ved brug som slidlag med efterfølgende behandling.

Såfremt ARDEX K 15 eller ARDEX K 70 benyttes på støbeasfalt skal 
der tilsættes sand ved lagtykkelser over 10 mm.

På bræddegulve og trapper af træ o.l anbefaler vi ARDEX K 15 eller 
ARDEX A 45 med ARDEX armeringsnet og tilsat ARDEX E 25 jf. tabel.

Tekniske data:

Levering:  Plastdunke á 10 kg netto.

Lagring:  Beskyttes mod frost og direkte  
 solbestråling. Holdbarhed 12 måneder i  
 uåbnet emballage i tørre rum.
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