Anvisning

Vægspartelmasser

ARDEX A 828
Spartling af papirstrimler
• Hurtighærdende
• Til tykke og tynde lag
• Let at forarbejde og efterbehandle
• Synker, revner og dråber ikke
• Til lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang
ARDEX A 828 er en hurtighærdende gipsspartelmasse til brug ved
udsætninger, flader og gipsspartelsamlinger.

Efter en modningstid på ca. 3 minutter, omrøres spartelmassen igen,
til spartelmassen er pastaflødeagtig og blank.

ARDEX A 828 opfylder kravene iht. EN 13963, og dermed godkendt
til spartling af gipssamlinger, hvor der anvendes godkendte papirstrimler.

Spartelmassen skal være blød, lind og stadig ”våd” for at have den
rette konsistens til ilægning af papirstrimler.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B have en
deklareret styrke på mere end 320 N for at sikre tilstrækkelig sammenhængs- og bøjebrudsstyrke. ARDEX A 828 har en deklareret
styrke på mere end 400 N.

Spartellaget skal være gennemtørt, før efterfølgende maling og
limning kan påbegyndes.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B hurtighærdende have mere end 20 minutter, men mindre end 60 minutter,
før den påførte spartelmasse er overfladehærdet. ARDEX A 828 er
overfladehærdet efter ca. 25 minutter.
Til underlag af:
•
•
•
•
•

Ubehandlet murværk
Beton
Gasbeton
Kalk-, gips- og cementpuds
Lette byggeplader, lyddæmpnings- og isoleringsplader.

Blandingsforhold: 6,5 liter vand til 12,5 kg pulver.
Blanding: I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig
omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en blank, mørtel uden
klumper.
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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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

