
Vådrumsmembran til vandtætning af 
gulve, vægge og rørgennemføringer i 
badeværelser

· 2-komponent vådrumsmembran

· Hurtighærdende og primerfri

· Flisebelægning efter 3 timer

MK-GODKENDT

Væg: MK 7.22 / 1167 

Gulv: MK 1.32 / 1168
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Produktbeskrivelse
Den MK-godkendte vådrumsmembran ARDEX 8+9 
anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgen-
nemføringer i badeværelser i nye og gamle boliger som 
beskrevet i By og Byg Anvisning 200.
ARDEX 8+9 er en 2-komponent vådrumsmembran på 
basis af cement og acryldispersion. ARDEX 8+9 er
let og hurtig at påføre med malerrulle, hvilket sikrer, at 
der opnås et ensartet, jævnt og dækkende lag på hele
fladen.
I samlingerne mellem væg/væg og væg/gulv armeres 
med ARDEX Tricom tætningsbånd, som lægges i det 
første våde lag ARDEX 8+9. Når første lag er tørt, 
påføres andet lag ARDEX 8+9, hvorved tætningsbåndet 
indkapsles fuldstændigt.

•  ARDEX 8+9 tørrer og hærder så hurtigt, at andet
lag kan påføres allerede efter ca. 1 time. Når andet
lag er tørt efter ca. 2 timer, kan der klæbes fliser på
membranen.

• ARDEX 8+9 er primerfri.
•  ARDEX 8+9 har været anvendt igennem de sidste

20 år inden for såvel renovering som nybyggeri.
•  ARDEX 8+9 har følgende tekniske egenskaber:

Forbrug – v/ 1 mm lagtykkelse :  1,8 kg/m2

Vægt ved strygbar konsistens :  1,3 kg/l
Forarbejdningstid:  45 min. ved 20 °C
Fuldstændig afhærdning:  2 timer ved 20 ºC
Aftræksstyrke større end:  0,5 N/mm2

Temperaturbestandig op til:  70 ºC
Vandtæt mod vandtryk op til: 1 bar (10 m vandsøjle)

Elasticitetsmodul:  1200 N/mm2.

ARDEX 8, ARDEX 9 og Tricom tætningsbånd



Fliser eller andre uelastiske belægninger

Plademateriale Konstruktionskrydsfiner

Tykkelse  > 19 mm > 14,5 m (1

Maks. bjælke- og strøafstand, mm 300   200

Maks. skrueafstand i plader, mm
- langs pladekanter 150 300
- i mellemunderstøtninger 150 200

Skruetype 4,5 x 45 4,0 x 40 (1

KONSTRuKTIONER
Let gulvkonstruktion
Generelt skal underlagets overflade være tør, fast,
bæredygtig og fri for skillemidler.
Lette gulv- og vægkonstruktioner skal udføres efter
anvisninger i:
•  Gældende Bygningsreglement.
• Gældende pjece fra Træbranchens oplysningsråd
•  By og Byg Anvisning 200 ”vådrum”

Lægning af undergulv skal foregå efter bygningen er 
lukket, og bjælkelag såvel som træplader må højst 
indeholde 15 % fugt.
Gulvet skal udføres i min. 19 mm konstruktionskryds-
finer. 14,5 mm konstruktionskrydsfiner kan anvendes, 
men kun ved opkiling af gulve for opnåelse af fald. Se 
tabel for bjælke- og skrueafstande.

(1  14,5 mm krydsfiner må kun benyttes ved opkiling af gulve for
 opnåelse af fald.

Ovenstående tabel er i overensstemmelse med By og 
Byg Anvisning 200.
Pladesamlingerne på tværs af bjælker og strøer kan
udføres uden understøtninger, men med limet fer og
not. Andre samlinger skal understøttes.
Pladerne limes med en PVA-lim og fastgøres med
selvskærende skruer. Skruerne skal have delgevind
og forsænkes 1-2 mm.
Gulvpladerne skal af hensyn til fugtbetingede bevægel-
ser have en fri afstand til væggene på 2-5 mm.

Principskitse: Samling gulv/væg

1. Krydsfinerplade
2. Vådrumsgips-/fibergips- eller kalciumsilikatplade.
3. ARDEX 8+9
4. ARDEX Tricom tætningsbånd
5. ARDEX 8+9
6. Flise/klinkebelægning
7. ARDEX silikonefugemasse
8. ARDEX fugemasse
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Gulvafløb
Fald mod gulvafløbet skal være mellem 1-2%. 
Afløbsskålen skal være VA-godkendt og godkendt til 
smøremembran; f.eks. Blücher VVS nr. 153585.
Gulvafløbet skal placeres min. 40 mm fra træbjælker 
og med kant af afløbsskål/risteramme mindst 150 
mm fra væg.
Gulvafløbets flanger nedfræses og lægges plant med 
undergulvet, og fastgøres heri.
Gulvafløbet skal affedtes effektivt før påføring af 
ARDEX 8+9.

Principskitse: Tætning omkring gulvafløb.

1. Gulvafløb
2. Krydsfinerplade
3. ARDEX tætningsmåtte
4. ARDEX 8+9
5. ARDEX silikonefuge
6. ARDEX fliseklæb
7. Klinke/flisebeklædning

Rørgennemføringer i gulv
Generelt bør bøsningsrør være fastholdt, så der ikke
opstår utætheder som følge af brug, og så reparati-
oner kan foregå uden at skade vandtætningen.
Rørgennemføringer må ikke udføres/placeres i om-
rådet omkring gulvafløbet, hvor der er opbygget fald.
Er brusenichen afgrænset af skærmvægge, kan
rørgennemføringerne placeres på dennes yderside.
Rørgennemføringer skal placeres i en sådan afstand
fra vægge, at der kan udføres en korrekt vandtætning
med manchet og membran.

Principskitse: Rørgennemføring i krydsfinergulv.

1. Konstruktionskrydsfinerplade
2. Bøsningsrør med modhold
3. Møtrik/omløber
4. ARDEX silikonefuge
5. ARDEX rørmanchet
6. ARDEX 8+9
7. Klinke/flisebeklædning
8. ARDEX fliseklæb
9. ARDEX fugemasse
10.  O-ring
11.  Tætningsroset
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Let vægkonstruktion

Gipskarton- og kalciumsilikatplader kan opsættes på 
stolper med dimension og største afstand mellem stol-
perne, som angivet i ovenstående tabel.

Pladerne opsættes på skelet af forzinket stål eller træ. 
Der skal benyttes 70 mm stålprofiler eller træskelet 
med en stolpedimension på mindst 45 x 70 mm.

Pladerne opsættes i to lag. Begge lag monteres lodret 
og med forskudte samlinger. 

Principskitse: Opsætning af gipsplader i 2 lag.

Ved ophængning af sanitetsgenstande eller andet
på væggen, skal konstruktionen normalt forstærkes.
Det kan f.eks. gøres ved at mindske stolpeafstan-
den, indsætte traverser eller indbygge særlige mon-
tagestel.
Tilslutninger til omgivende bygningsdele skal udfø-
res således, at bevægelser kan optages uden risiko 
for brud i det vandtætte lag. Alle pladekanter skal
være understøttede.

Rørgennemføringer i væg
Koblingsdåsen monteres på en travers eller montage-
stel på stål- eller træskelettet.
Pex-rørene monteres til koblingsdåsen og trækkes i 
hulrummet på skeletvæggen.
Pladerne monteres på skelettet og der bores huller til 
koblingsdåsen.

Principskitse: Rørgennemføring i væg.

1.  Travers
2.  Vinkel/samlestykke
3.  Tomrør
4.  ARDEX fliseklæb
5.  Dækroset
6.  ARDEX rørmanchet
7.  ARDEX 8+9.

Beklædning  Vådrumsgipsplader  Fibergipsplader Kalciumsilikatplader

Min. tykkelse, mm  2 x12,5  2 x 12,5   15 2 x 12 evt.
      kombineret med gipsplader

Maks. stolpeafstand
i skelet, mm  450  450   300  450

Maks. skrueafstand i skelet, mm
- langs kanter 200 300   250 250
- i mellemunderstøtninger 250 250   200 300

 Skruetype Rustbeskyttede  Rustbeskyttede Selvskærende
  gipspladeskruer  fibergipsskruer skruer

Ovenstående tabel er i overensstemmelse med By og Byg Anvisning 200
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VANDTæTNING
Forberedende arbejde
ARDEX forhandler 2 typer tætningsbånd. Vores vel-
kendte tætningsbånd gennem de sidste 16 år og 
vores ny udviklede Tricom tætningsbånd. Begge 
bånd forarbejdes på samme vis. 

Inden påføring af ARDEX 8+9 tilpasses ARDEX
Tricom tætningsbånd til alle lodrette vægsamlinger
samt til alle samlingerne mellem væg og gulv. 
Bemærk at overlapninger skal være min. 50 mm.

Til rørgennemføringer anvendes ARDEX 
RØRMANCHETTER og til gulvafløb anvendes 
ARDEX TÆTNINGSMÅTTE.

Blanding
I en ren spand oprøres ARDEX 8 med ARDEX 9 i blan-
dingsforholdet: 1 KG ARDEX 8 TIL 1 KG ARDEX 9
Samlet materialeforbrug på ARDEX 8+9 påført af
to gange: 1,8 kg/m². Tætningsmassen er klar til 
brug umiddelbart efter omrøring. Forarbejdningstiden 
er ca. 45 min.

Påføring
I samlingen mellem væg og gulv langs alle rummets
vægge påføres et lag ARDEX 8+9 med malerrulle.

I det endnu våde ARDEX 8+9 ilægges de tilpassede 
ARDEX Tricom tætningsbånd. Overlapninger af
tætningsbåndet skal være min. 50 mm og skal 
klæbes sammen ved hjælp af ARDEX 8+9.

Tætningsbåndet glattes, så der ikke efterlades luft-
lommer under båndet, hverken langs gulv eller i
væghjørner.
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ARDEX 8+9 påføres omkring koblingsdåserne.

ARDEX RØRMANCHET presses ud over koblingsdåsen
og ind i den våde ARDEX 8+9. Manchetten
glattes så der ikke efterlades luftlommer.

Første lag ARDEX 8+9 påføres de resterende
vægoverflader med malerrulle.

Gulvafløbet affedtes effektivt inden påføring af 
ARDEX 8+9. Der påføres et felt på ca. 600 x 600
mm. Sørg for at gulvafløbets flanger er fuldt dækket.

ARDEX TÆTNINGSMÅTTEN presses ned i den våde 
ARDEX 8+9 og glattes, så der ikke efterlades luftlom-
mer under måtten, og så måtten følger afløbets profil.
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Den tilpassede ARDEX TÆTNINGSMÅTTE presses
ned over røret, og trykkes ned i den våde ARDEX
8+9. Måtten glattes, så der ikke efterlades luftlommer 
under måtten.

Første lag ARDEX 8+9 påføres på den resterende
del af gulvet med malerrulle.

Tidligst en time efter første lag er påført og tørt, på-
føres andet lag ARDEX 8+9 med malerrulle, sådan
at både tætningsbånd og måtter samt alle væg- og 
gulvoverflader er fuldt dækket.

Tidligst 2 timer efter påføring af sidste lag 
ARDEX 8+9 klæbes et lag af keramiske fliser, 
klinker eller natursten på underlaget med en til 
formålet egnet ARDEX fliseklæber.
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MONTERING AF FLISER

Note: Ved klæbning af natursten kontakt venligst ARDEX på tlf. 44 88 50 50 eller se www.ardex.dk.

                     Materiale

underlag 

Puds, murværk, gasbeton, beton ældre end 6 mdr.  Ja  Ja  Ja  Ja

Beton, betonelementer, letklinkerbeton ældre end 3 mdr.  Nej  Ja  Ja  Ja

Fliser, klinker og terrazzo   Ja   Ja   Ja  Ja

Afretningslag i fast kontakt eller som svømmende  Ja Ja  Ja  Ja

Gips- og kalciumsilikatplader  Ja  Ja  Ja  Ja

Konstruktionskrydsfinerplader  Nej  Ja Ja Ja
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Anvendelsesområde
ARDEX fliseklæbere anvendes til klæbning af fliser
og klinker af keramik, stentøj, porcelæn, marmor og
natursten.

underlag
Valg af fliseklæber er afhængig af underlaget, hvorpå
ARDEX 8+9 er monteret. Valg foretages iflg.
nedenstående skema.

Blanding/blandingsforhold
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under
kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en
smidig, pastaagtig mørtel uden klumper. 

Vandmængderne er opgivet i nedenstående tabel.

 Materiale  Kg pulver  Ltr. Vand
 
 ARDEX X 7 plus  25  10,5
 
 ARDEX X 77  25  11
 
 ARDEX X 77 S  121⁄2  4,25
 
 ARDEX S 48  25  15,5

Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte vandmængde 
øges eller reduceres en smule.

Tandspartel
Tandstørrelsen vælges iflg. nedenstående tabel på 
baggrund af flisens bagside og format. Angivelserne 
gælder for glatte og jævne underlag. På underlag som 
er ru og ujævne, kan det være nødvendigt at vælge en 
større tandspartel end angivet.
 
 Kantlængde på  Tandstørrelse mm
 flise/klinke mm Plan bagside   ujævn bagside

 Op til 50  3 x 3   4 x 4
 
 Over 50-108  4 x 4   6 x 6
 
 Over 108-200  6 x 6   8 x 8
 
 Over 200  8 x 8   10 x 10 / 12 x 12

Tandspartlen skal have kvadratiske tænder. 
Er nedslidningen mere end 20 %, skal tandspartlen 
udskiftes.



Opsætning på vægge
Klæberen påføres underlaget med den glatte side af
tandspartlen. Derefter vendes tandspartlen og træk-
kes gennem klæbelaget med tandsiden.

Fliserne trykkes og vrides på plads i klæbelaget. Der
må ikke påføres klæber på større arealer, end det er
muligt at montere fliser, før klæberen danner hud og
endnu er klæbrig, når sidste flise monteres. Der kan
normalt foretages korrektion af de enkelte fliser indtil
10 - 30 minutter efter flisen er opsat.
Klæberen skal påføres underlaget i en sådan mæng-
de, at hele flisens bagside er dækket med klæber 
efter opsætning. Ved anvendelse af fliser med knoppet 
eller rillet bagside, kan det være nødvendigt at påføre 
klæber på flisens bagside.

Kontrollér med jævne mellemrum om flisernes bag-
side er fuldt dækket.
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Nedlægning på gulve
Inden nedlægningen af fliserne påbegyndes, skæres
der hul i tætningsmåtten. Skær langs gulvafløbets
inderside.

Montér rammeskålen. Sørg for at risterammen kom-
mer ned i niveau med overkant af fliserne.

Gulvet inddeles i felter. Læg et bræt eller en retholt i 
en afstand af 3-5 fliser fra væggen. Udmål afstanden
mellem væg og retholt i begge ender for at sikre at
vinklen holdes.

Klæberen påføres underlaget med den glatte side af
tandspartlen. Derefter vendes tandspartlen og træk-
kes gennem klæbelaget med tandsiden.

Fliserne trykkes og vrides på plads i klæbelaget. Der
må ikke påføres klæber på større arealer, end det er
muligt at montere fliser, før klæberen danner hud og
endnu er klæbrig, når sidste flise monteres. Der kan
normalt foretages korrektion af de enkelte fliser indtil
10 - 30 minutter efter flisen er opsat.

Kontrollér med jævne mellemrum om flisernes bag-
side er fuldt dækket.
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FuGNING AF FLISER
Anvendelse
ARDEX fugemørtler anvendes til fugning af fliser,
klinker og natursten på gulv- og vægflader.

ARDEX FG Flex anvendes til fugebredder på 1-6 mm. 
ARDEX FG Flex kan forarbejdes i ca. 1½ time og 
belastes ca. 4 timer efter fugningen (ved 20 °C). 
ARDEX FG Flex kan anvendes både inden- og uden-
dørs.

ARDEX BS flisefuge anvendes til fugebredder på
2 - 20 mm. ARDEX BS kan forarbejdes i ca. 2½ 
time og belastes ca. 5 timer efter fugningen 
(ved 20 ºC). ARDEX BS kan anvendes både inden- 
og udendørs.

ARDEX BS FLEX flisefuge anvendes til fugebredder
på 2 - 12 mm. ARDEX BS FLEX kan forarbejdes i ca. 
1 time og belastes ca. 2 timer efter fugningen (ved 
20 ºC). ARDEX BS FLEX kan anvendes både inden-
og udendørs.

ARDEX FL fleksibel hurtigfuge anvendes til fugebred-
der på 4 - 15 mm. ARDEX FL kan forarbejdes i ca. 
½ time og belastes ca. 1½ time efter fugningen
(ved 20 ºC). ARDEX FL kan anvendes både inden-
og udendørs.

ARDEX GK klinkefuge anvendes til fugebredder
fra 4 mm. ARDEX GK kan forarbejdes i ca. ½ time
og belastes ca. 1½ time efter fugningen (ved 20 ºC).
ARDEX GK kan anvendes både inden- og udendørs.

ARDEX MG marmorfuge anvendes til fugebredder
på 0 - 8 mm. ARDEX MG kan forarbejdes i ca. ½ time 
og belastes ca. 1½ time efter fugningen (ved 20 ºC). 
ARDEX MG kan kun anvendes indendørs.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under
omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig,
pastaagtig mørtel uden klumper.

Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte 
vandmængde øges eller reduceres en smule.

Fugemassen er klar til brug umiddelbart efter omrørin-
gen. Inden fugningen foretages, skal det sikres, at
fugerne er rene for mørtel, løse partikler og andet.
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Materiale Kg pulver Ltr. vand

ARDEX FG FLEX 25  7,0

ARDEX BS 25  5,0

ARDEX BS FLEX 25  5,5

ARDEX FL 25  4,75

ARDEX GK 25  4,0

ARDEX MG 25  7,75



Fugning

Fugemassen påføres med en blød gummispartel
diagonalt over fugerne, således at fugemassen
presses helt i bund og fugerne er helt fyldte.

Grovrengøringen skal ske med en opvredet svamp,
som skylles ofte. Arbejd diagonalt over fliserne, til
disse er rene, og fugerne er jævne, glatte og ensar-
tede.

Det resterende fugeslør kan afvaskes med svamp
og rent vand, allerede når fugemassen er belast-
ningsklar.

Da ARDEX fugemasser ikke brænder fast på over-
siden af flisen, kan det resterende fugeslør også
afvaskes væsentlig senere. Praktiske forsøg har
vist, at dette fugeslør kan vaskes af helt op til et 
½ år efter fugningen.
Vær dog opmærksom på fliser med ru og pore-
fyldte overflader eller med mat glasur, da der ved
disse kan forekomme tilfælde hvor fugesløret bræn-
der fast. I tvivlstilfælde anbefales altid en forsøgs-
fugning.

Silikone fugemasse

Omkring rørgennemføringer, gulvafløb og sanitære
installationer samt overgang væg/gulv og væg/væg
fuges med ARDEX silikone fugemasse.

Hæftefladerne skal være tørre og rengjort for fedt 
og støv. Kanterne afdækkes evt. med tape. Fugerne
fyldes helt. Inden 5 - 7 min. glittes fugemassen 
med en træpind fugtet i ARDEX SG glittemiddel. 
Afdækningstapen skal fjernes umiddelbart efter 
glitningen.

Henvisninger
Med ARDEX A35 vådrumsgulv kan der udføres et 
MK-godkendt betongulv på eksisterende træbjælkelag.

ARDEX A35 vådrumsgulv består 
af en hurtighærdende cement, 
som tillader montering af fliser 
allerede efter 24 timer. Udover 
hurtigheden har ARDEX A35 
vådrumsgulv også en lav ind-
bygningshøjde.

For yderligere oplysninger 
henviser vi til vores data-

blade på de nævnte produkter. Du kan også kontakte 
ARDEX på tlf: 44 88 50 50 eller se www.ardex.dk.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore pro-
dukter. Vore informationer er baseret på laboratorie-
forsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning
ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbruge-
rens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påta-
ger vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater.
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Love & regler
Bygningsreglementet af 2008 (BR 08) kapitel 4.6 Fugt og 
holdbarhed: Stk. 5. Vådrum, herunder baderum samt bryg-
gers og WC-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav:

1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugt-
påvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, 
der normalt forekommer i vådrum.

2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutnin-
ger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte.

3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslut-
ninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vand-
tætte i den vandbelastede del af rummet.

4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.

5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig 
vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i 
gulvet.

6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktio-
ner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, 
skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Der skelnes mellem vandbelastede dele – vådzone
– og andre dele – fugtig zone – af vådrum. I vådzonen
stilles de strengeste krav til vandtæthed og robusthed
af konstruktionerne.

Den våde zone omfatter altid hele gulvet og 100 mm
op af væggene. Endvidere væggene i området omkring
bruseniche/badekar indtil 0,5 m fra afgrænsningerne
af niche eller kar.
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Anvendes der fastmonterede skærmvægge med en min. 
bredde på 250 mm og min. højde på 1800 mm, regnes kun 
området indenfor væggen som vådzone.

Området omkring håndvask medregnes kun som vådzone, 
hvis der er monteret et armatur med bruser på håndvasken. 
Vådzonen går fra gulv til 0,5 m over håndvaskens overside, 
og strækker sig 0,5 m ud fra hver side af håndvasken. 
Anvendes der armatur med bruser på håndvasken, skal der 
også etableres gulvafløb med fornødent fald omkring hånd-
vasken.

Denne montagevejledning omhandler kun forarbejdning og 
udførelse af ARDEX vandtætningsmembran, flise- og fuge-
mørtler.
Med hensyn til sammenbygning af underlag, konstruktioner,
materialer, indretning, udførelse og andet henviser vi til føl-
gende litteratur, udgivet af By og Byg:

• By og Byg Anvisning 200 – Vådrum

Når underlaget er udført som beskrevet i ovennævnte anvis-
ning samt som beskrevet i denne vejledning, kan de i denne 
montagevejledning beskrevne ARDEX-materialer og arbejds-
metoder anvendes til vandtætning og flisemontage.

Tegningerne er lånt fra By og Byg Anvisning 200 - Vådrum. 
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ARDEX til tiden
ARDEX har mere end 50 års erfaring med spartelmasser og flise-
klæbere. Vi nøjes ikke med at tilpasse os nye krav, men satser
intensivt på forskning og udvikling for at kunne tilbyde dig produk-
ter, som både letter arbejdet og sparer tid. 

Alle ARDEX produkter har hver for sig deres unikke egenskaber.
Derfor er de nemmere at arbejde med, rækker langt og giver der-
ved lavere totalomkostninger.

I Danmark markedsfører vi os som ARDEX Skandinavia A/S – et af
tyske ARDEX GmbH’s mange datterselskaber verden over. I over 35 
år har vi fra fabrikken i Hedensted forsynet professionelle håndvær-
kere inden for gulv-, flise-, bygge- og malerbranchen med ARDEX 
produkter.

Vores produkter lagerføres af udvalgte forhandlere, som står inde
for leveringssikkerhed landet over. I ARDEX koncentrerer vi os mest
om teknik, support og uddannelse af branchen via en omfattende
kursusvirksomhed i vores kursuscentre i Herlev og Hedensted.
Dertil har vi et team af teknikere og salgskonsulenter, som altid 
befinder sig midt i begivenhederne, og som hurtigt yder både tek-
nisk og praktisk hjælp til entreprenører, rådgivere, håndværkere og 
forhandlere.

Læs mere på www.ardex.dk

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

DK-2730 Herlev

Telefon: 44 88 50 50

E-mail: ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

Forhandler:


